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 اهي

 هم لدعم

 ةرشعلا ماوعالا يف ناربج ليلخ ناربج لقتا دق
 نيمو هلايما تخفف « ايناس لا داما عيب ر نم ةريخالا

 ماع ىلا يرعشلا لايخلا ماع نم هحور تجردتو « هراكفا

 ) ةدرحلا ةقيقحلاو قلطملا لاقلا هيف قناعتي عسوأو ىعما

 ”ىدابملا ةربابجي ةقيقدلا فطاوعلا حابشا هتابنج يف ىتتلتو

 . ةحصلا ةيساسالا

 ساسحلا باشلاف «سمالا ناربجي سيل مويلا ناربج

 ٠ ءامدلاب ةسومنلا بارحلا سوورب سكي يرق لس 0

 «روبقلا رافح» ةياكحو « توملا لامج » ةلاقم نيب قرفلاو

 سفنلاف « مويلا ناربجو سمالا ناربج نيب فرفلاوه



 ض دنصا وعلاف فصاوعلل الا زتهت دعت ملف مزعلاب تددشت

 هضام نم ميسنلا ماَقِم ناريج رضاح نم

 « هفيل اتو ناربج تاباتك عومجي الم انعم ول نّكلو
 .ةعمدل » ترا اندحول « ةثيدحلا ةيبدالا ةضنلاب اهتقالعو

 "0 ةمح لوا تناك ابنال اهب اصاخ اماقم « ةماستباو

 بيكارتلا نم اهيف اج تفلاخ اهنال « يب رعلا ملاعلا يف اهعون

 ١ انأل «تاباتكلا نم: الق ءاج ام لك نابللا ةقدو

 ]ا رتاج واب رعشي ةديدج ةيبرع ةكرمل ةثطوتكا
 ٠ هترادا يف يفاوصلاو هحتكم 2 بدال هتسردم يف

 باتكحلا ناك « ةماسباو ةعمد» تررظ امدنع

 .ىمصلا هليوم رجلاو ايروسو رصم يف ءارعشلاو

 .نم ةيلاخ ةديلب ةيفع دئاصقو لئاسرو تالاقمب تالحملاو

 لوا سانلارثك ١ ناكو ,« ثلقلا نع. ةديعب روعتتلا

 * ابتاكت ارقفلا بتو قمت ور ارعاش مالكلا نزو نم لك



 سانلا ريغ « ةماستباو ةعمد »ريثنب ناريس ادعا0 0
 هيسذلا وه قيقحلا ىعاشلا نا ىلوالا ةرلل اولعو مثراكفا

 ُط ديعيو مهبولق راتوا ص ةيرحلا هعباصاب برضي

 نمو ٠ مانا يف مهحاورا هععس ام ةظتبلا يف بسلا
 ةعمد » ديلقتب ءارعشلاو باتكلا نات ًادتبا نيحلا كلذ

 ىلع ةثالث وا ناماع رب ملف اهلاونم لع جسذلاو « ةماستباو

 لك يف نورشتنم عابتاو ذيمالت ناربجل ناك ىتح اهروبظ
 يف رعلا ملاعلا نم ناك

 د دع

 « ةماستباو ةعمد » عمج .نرازيح ىلا اييلط امدح

 : الئاق هتاصثوم دحا نم تيسانباجا باتت فا
 ىطم دف يناج ”ديع كاذ

 1 حاونو هيرش ربييشل نيب

 م هنكلو « ىغم دق كتايح نم دهع كاذ » هل انلقف



 ةادش

 « كيدي رمو كيبح ةايح يف ًارضاح لزي

 « ةماستباو ةعمد » ىتك يذلا باشلا نا » انباجاف

 «#هربق شنن نودي رت اذاهلف مالحالا يداو يف نفدوتام دق

 لبق ةيولع ةينغاب مرت دق باشلا كلذ نا » هل انلقف

 00 عال الك ةبغالاك لت ظفحن نا انيلعو تومي نأ

 « عايضلا يديا
 حور نرا اوسنت ال نكلو «هتئش ام اولعفا » انباجاف

 مزعلا بحي لجر دسج تي تصمتن دق باشلا كلذ

 ءانبلا ىلا هليم مدحلا ىلا ليميو لامجاو فرآلل هتبحم ةوقلاو

 « دحاو تقو يف مثودعو سانلا قيدصارو

 ينف يمانتلا انلواح لياوا ىشن ال فوس » هل انقف

 ١ «انركذيو انهيني ام « روبقلا رافح »

 هضي رع بيسل
 ١5112 هس نان 52 يف كرويوت



 ةئطوت - ةماستباو ةعمد خيب 0١

 بحلا ةايح سرع 2

 هاك ا

 تاومالا ةنيدم يف بم لس 3-3

 هتايح ىعاشلا توم < رمدسم + لوس

 رحبلا تانب غم ما
 للا بام 2

 ايور 7 ممم

 لاخلا نوم قمع



 ثسرف

 هم

 بارما ني 0 ل

 نك انه 2 :ايوص ٠ سم

 مويلاو سمالا رم كس دامب دم نابي
 كامحر سفناي كامحر

 اهنباو ةلمرالا

 ةمالاو صهدلا

 لامجا شرع ماما

 ةكلل رار

 قيدص ةياكح

 لايخلاو ةقيقحلا نيب
 ريقنلا للجاب
 لقحلا يف ةحانم

5 

 ىللو



 تسر



 ضرب

 مس

 رودصلا تان هم

 ءايمعلا ةوقلا

 نأتينم

 سهدلا بعلم لع

 يلياخ
 ل ا

 ربالا ناوملا

 ملسلا

 اح

 يدلوم موب

 لفطلا يملاو عوسي لفطلا

 حاورا ةاحانم

 , يرلا اهتيا

 اا

 امم



 سيلا 00

 ترا
 :يناغا

 ا

 ]ل
 رطأا ٠

 لاخلا
 ةداعسلا ٠

 هرهزا دولا
 ناساللا لبس

 سعاشلا توص

 دل





 أو هيعمود

 هلو
 داي د دا

 نا ىضرا الو سانلا حارفاب يلق نازحا لدبا ال انا 1

 ريصتو يحراوج نم ةبااكلا اهردتست ىتلا عومدلا بلقنت
 ربطت ةعمد : ةماستباو ةعمد يئايح قبت نا ىنتا ٠ اكحض

 ينيزدت ةماستباو ؛ ابضماوغو ةايحلارارسا يمس يلق
 ءاراغإ اذ  ةحلالا يديحت نمر نوكتو يد ءانبا

 : يدوجوب يحرف ناونع نوكت ةماستباوع باقل يتعنم :
 د ارا للم احل كر ع وش توما نإديرأ 0

 ترظن ينال لامجاو بحل ةعاجم يسفن فاما يف 1



0 

 "”ثصاو ةداملا نم مهبرقاو سانا قتشا نيتفكتسلا تيأرف

 اذا ثار ضم بذما ينقل قاتشملا تادبنت تمعسف

 - كللاثللاو

 اهقوش ةقئاعم مانتو اهقاروا ةرهزلا مضت ءاسما نأ

 ةايخ «سمتلا ةلبق لابتقال اهيتفش تمن حابصلا ين أي امدنعو
 : ٠ ةماستباو ةعمد -لاصوو قوش راهزالا

 ريستو ةهغ ريصتو عملجت م دءاصتنو رحلا هايم رخيت
 ةفيطل تامسن تقال ام اذا ىتح ةيدوالاو لولطلا قوف

 07و: لوادجلا ىلا تعضناو لوقملا وحن ةيكأب ثطقاست
 ٠ةماستباوةعمد -- ءاَلو قارف مويغلا ةايح.اهنطوم رحا ىلا

 ةداملا ملاع فِ ريستو ماعلا حورلا نع لصفنت سفنلا اذك

 يقتلتف حارفالا لوهسو نازحالا لابج قوف ةهفك ”رقو
 .ةحلا رح ىل ٠ تناح ثيح ىلا مجرتف توملا ثاهسنب

 ظ - ا .«وطا ىلا :ةلاحخلو



5 

 رام مسوم

 بحا ةايح
 نك نك

 س عسب للا س

 ( جولثلا تباذ دقف ( لولطلا نيب شع يتبوبحأي كَ

 ٠تاردحتنلاو ةيدوالا يف تليامتو اهدقارم نم ةايحلا تبهو

 يلاعت . ديعبلا لقحلا يف عيبرلا مادقا راثا عبتتنل يعم ريب

 لوهسلا رارضخا تاجومت يف لماننو ىبرلا يلاعا ىلا دعصنل
 : نيم

 تسنكاف ءاتشلا ليل هاوط أبوث عييرلا رج رشن دق اه

 «ردقلا ةليل يف سئارعلاكت ربظف حافنلاو خوخلا راما هب
 + قاشنلا رئابك ايتينت تقاضي موركلا تظقيتساو

 « حرفلا ةينغا ةددرم روهصلا نيب ةصقار لوادجلا ترجو ٠



 ا ها 1
 ٠ رحبلا نم ديزلا قاشبنا ةعيبطلا بلق نم راهزالا تقشنناو

 سجرنلا سووك نم رطملا عومد اياقب برشنل يلاعت
 نفقاشتتسا منتغنو ةرورسمملا ريفاصعلا اغار ابقق ةلبو
 ٠ تاهسنلا رطع

 جسفنبلا ىبلخي ثيح ةرفصلا كلت برقب سلجن
 ٠ ةبحلا تالبق لدابتنو
 سس فيصلا ل

 د رسما مايا تءاجدقف يتبببحاي لقملا لاا اع

 . ةعيبطلل سعشلا ةبحم ةرارح هلجيملاو هغلبم عرزلا غلبو

 للا ةعامجو « انباعتا لغتستف رويطلا انقبسُت نا لبق يلاعت
 نفللا تح الثم ضرالا رامث نجن ىله ٠ ايان
 7 34 اهعرز يتلا ءافرلا روذب نم ةداعسلا بوبح
 051 ماتا جاتن نم نزاخملا ةلمنو « انيبلق قامعا
 ٠ انفطاوع ءارها ةايحلا



 3 بحماة

 دسونوءايسلا قيقنو باشعالا شوتفن يتقيفراي يله

 معسأو راهنلا لمسنم حاترنف ,عانلا ٍشقلا نم ثغضب انيسأر
 ٠ يداولا ريدغ ةصحأسم

00 

 هيعونو بنعلا رصعنو يتبوبحاي ةمركلا ىلا بهذنل
 رامالا ممجنو لايجالا ةكح سفنلا يوت اثم نارجالا يف
 : رثالاب نيعلا نع ضيعتسنو راهزالا رطقتسنو ةسبايلا

 دازمثالا قارؤا تكرتضإ دن 00 عجرنل
 ةعو تضق ًاراهزا اهب نتكسي نا ديرب كلت 10
 وحن رويطلا تلخو دقق ىلاعت .شيصلا اين

 نيمسايللةشحولاتفلخو ضايرلا سنا ابعم تلمحو لحاسلا

 . بارق مدا لَم عومدلا يق ىف ناسيا
 نويعلاو « اهريسم نع تفقو دق لوادجلاف ! مجرنا

 يلاعت ٠ اهباوثا شاب تعلخ لولطلاو « اهحرف عومد تفشن



 أ ةايح 2

 ٠ ةرثوم ةيدنواهن ةينغاب ةظقبلا
 | داضلاب

 سافنايعدت الو ينم يبرتقا « يتايح ةكيرشاي يلرتفا

 ؛ دقوملا اذه ماما يناجب يسلجا ٠ انيمسج لصفت جولثلا

 "دا ىف اه ىثدح . ةيبثلا ءامثلا ةكاف راناذ

 يدصوأ 1 رصانعلا ب دنو حايرالا هوان نم تسعت لق يئاذاف

 يسفن نزحي بوضغلا وجا هجو ىأرف « ذفاونلاو باوبالا
 جواثلا فابطا تحت ىلكتلاك ةسلاجلا ةنيدملا ىلا رظنلاو

 0020 < ةئفراي از جارسلا قسا ٠ ٠٠ يلق يدب
 ملل ١ قرال كنم برقلاب هيعضو « قطني نا كشوا

 ماياركذنو باتل رخلا ةرج ف ٠٠ كهجو ىلع يلايللا

 معلا

 تدم دقف يسفن ةببيحاي ينم يبرتقا - ! يبرتقا



0 1 

 جارسلا ًافطنا دقق ينيمض ٠٠٠ اهيفخي دامرلا داكورانلا

 ٠ ٠نينسلاةرمخ ايعا تلقثا دق اه ٠ ٠ ٠ةلظلا هيلعتبلغتو

 انقئاعي تلا لبق ينيقتاع ---.ىيلعتلا اهلك نيب ل
 الا يش لك لع بلغت دق جلخلاف ينيلبق .00

 دعبا ام هآ . مونلا رحب قمعا ام ىتدبح اي هذ ٠٠٠١ كتلبق
 ماعلا اذه يف ٠٠٠١ حابصلا



 دوك دك 4ع

 فاصفصلاو زوجلا راينا لظ يف « رهنلاكلذ ةفض لع

 - دهو ةنيكسب ةيراجلا هايملا يف لماتي عاّرز نبا سلج

 ٠ بحلا نع يش لكم كتي ثيح لوقحلا نيب بر ىتف
 رويطلاو « لياتن راهزالا»و « قتاعتت ناصغالا ثيح

 نيرشعنبا ٠ حورلاب ز ركت اهرساب ةعيبطلا ثيح . ببشنت

 اهيحاف ايابصلا نيب ةسلاج ةيبص عوبنيلا ىلع سمالاب ىأر
 نكل « هسفن ىلا هسفن ىكشو هبلق مالف ريمالا ةنبا اهنا ملع مث

 0000 دوال لذعلاو «بملانعبلقلاب ليال ةماللا
 غي نيل نصغك هسفنو هبلق نيب ناسنالاو « ةقيقحلا نع
 ٠ لامثلا جدو بونجلا جر بهم



 : ْ ةياكحج

 ةرهزبرقب تدنن دق مسفنبلا ةرهز ىأرف ىتفلا رظن
 هدارفناوهتدحول ىكبف رورحتلا يجاني رازملا معم ث ناوخلالا

 لاسقق حابشالا رورم ِهقيع ماما هس تاما
 : هعومدو هتالك عم ليست هفطاوعو

 ةيرخم ينلعج دق اه . يب ئزبتسي بحلا اذوه » -
 ..ةلذم .يقامالاو ابوبع دمت لامالا كح 0

 ضفخو ريمالا رصق ىلا يبلق مفر دق هتدبع يذلا بحلا
 ةيروح لامج ىلا يسفنب راسو عرازلا خوك ىلا يتزنم
 اهيا عئاط انا ٠٠٠ عيفرلا فرشلا اهيمحيو لاجرلا اهب طيح
 ينعذإف ةيران لبس ىلع كتعبتا دق ؟ ديرت اذا بحلا

 تقلطاو « ةملظلا ريغ را ملف ”ينيع تحت دق + للا

 بحلا اهيا قوشلا ينقناع دق . ىمالا ريغب ملكتا لف يناسل

 أهيا فيعض انا ٠ بيبحلا لبق ريغب لوزت نأ ةيحور ةعاجم
 لداعلا تناو ينلظت اذامل 8 يوقلا تناو ينمساخت لف بحلا



 احم ١

 ىلختل اذامل ؟ يرصان كريغ نكي لو ينلذت اذامل ؟ يربلا اناو
 ( هقرهاف كتئدشم ريغب يد ىرج نا ؟يدجوم تناو ينبع

 016 جفا - اباشف كقرط ريغ لع يامدقت كر نإو

 ةيراتبلا 0 لغو ديل اذه

 ” | ادبح ىلا ريست لوادجلا ٠.١ ٠ كجاتح :لظب

 اهدي رم وح طبت مويغلاو ؛ رونلا اهقيشعل مسقبت ر اهزالاو

 راهزالا هب مه الو لوادجلا هفرعت ال ام يلو اناو «يداولا

 يف ًادرفنم يتبحم يف ًاديحو يتيأر دق مويغلا هكردت الو

 اهيبا بئاتك يف ايدنج ينديرت ال يتلا نع ًاديعب يارغ
 ' اعضت يف مداح قاض الع

 نم مالكلا 7 دا ه5 ةيع فلا تكسو

 : لاقق داع م نوصغلا قاروا فيفحو رهئلاريرخ
 « اهعماب اهوعدا نا ابعنا نم فاخا نمأي تناو » -

 اهتيا < لالجلا ناردجو ةمعلا رئاتسب ينع ةبوججلا اهتبا



 ١١ اك

 «ةاواسملا ثيحةيدبالا يف آلا اهئاقلب عملا ال يتلاةيروحلا

 نئارخلا اهل خف و باقرلا اهماما ينحنلو مراوصلا اهعيطت نماي

 ًاسنن تديعتساو سلا هسدق الق تكلف لقا

 هذه ةيرحب ًارح سمالاب ناك القع تبلخو هللا اهفرش
 ابتيا كتير - مارغلا اذه دوق ًاريسا ويلا راف لرآا
 ةعفر تفرع الو « ماعلا اذه ىلا يئيج ببسس تفرعف ةامججلا

 ال ارارتسا ةحلالل نا تلع يتزاقح ىلا ترظنو كل

 ةبهلا ثيح ىلا حاورالاب بهذت ًالبسو ناسنالا اهفرعي

 كينيع ىلا ترظن ال تنقيا 7 ةيرشرلا ارسل
 تا « يرشلا ىلقلا هباب سودرف ةايحلا هذه نا

 هذه نا تلع لاشرودرام عارص ناعراصتي يلذو كفرش

 نيب ةسلاج كتدجو امل تننظ . يل انطو دعت مل ضرالا

 دق يالحا سورع نا « نيحايرلا نيب ةدرولاك« كئاسن
 تدجو كييا دج تربخت امو « يلثم اردي تراصوشلا 7



 ةباكح ١

 هعمجم امناو“ عباصالا ىدتا ا" اوشا دررلا هانا نود انا

 ظ « ٠٠١ ةظقيلا هقرفت مالحالا

 ريدك حاحجلا ضفخم عوبتلا ومن ىشموتلاذ ذا اق
 : تالككلا هذهب طونتلاو ىمالا ًامسجم « بلقلا

 اهكاوشاقنخت يتلا ضرالاف «ينذقناو توماي لاعت »--

 بحلا علخت مايا نم ينصلخو له ٠ نكسلا حصن ال اهراهزا
 ينصلخ . هناكم يلاعلا فرشلا مهقلو هدف ىمك نع

 كانه ٠ ملاعلا اذه نم نيصلا ءاقلب ردجا ةيدبالاف ! توماي

 2 أبب عقجا كانهو يتبيبح رظننا ثوماي

 اهحاشو 7 تذهلوءاسلا ءاج دقو عوبنيلا غلب

 ضيضح ىلع عومدلا فرذي سلخ لقحلا نع يهذلا
 هناك هردص لع هسأر ىنح دقو ريمالا ةنبا مادقا هلئطو

 . جورخلا نع هبلق عني
 فاصفصلا راجثا ءارو نم ترظ ةقيقدلا كلت يف



 ١ ةياحح

 تعضووىّتفلا ب نا# تفقووباشعالا ص اهلايذا رج ةيبص

 عاعش هظقيا متن ةرظن اهيل رظنف هسأر َّلَع ةيريرحلا اهدي
 هيتكر لع انج هءاذح ةفقاوريمالا ةنبا ىأرف .١ ىلا

 دارا امو هماما ةلعتشم ةقيلعلا أو اهدنع ىمو ٠0

 .هناسل نع عمدلاب نائخلاطلا هانيع تبانف هيلع مترا مالكلا
 ةفشار هذيع تلبقو « هيتفش تلبقو ةيبصلا هتقئاع مث

 : يانلا مثل نم فطلا توصب تلاقو ةنيخنسلا عمادملا
 كايبجو تراظنو يالسا ضبا كتر دق»

 ينصنو هتدقف يذلا ىسفن قيفر تناف يءاطقتاو ندحويف

 اذه ىلا ء ٠ ىخلاب لع 3 أامدنع هنع تاصفنا يذلا ليلا

 نآلا تنا اهو كب قثلال يبيحاي 8 دق ٠ ماعلا

 كعبتال يدلاو دج تكرت دق حرض يعارذ نيب
 . توملاو ةايحلا سأك كعم ترشاو ضرالا يصاقا ىلا

 « ناسنالا نع ةديعبلا ةيربلا ىلا بهذنف يبيبحاي مم
060 



 ةباكح ١

 الو ليللا رئاتس اهيفخت راحبيثالا نيب ناببيحلا ىشمو
 1 ةللقلا مابشا الو ريمالا شطب اعفيخي

 نيلكيه لع ريمالا دار رّثع دالبلا فارظا يف كانه

 تبتكر جح اعب رقبو ةيبهذ ةدالق امهدحا قنعيف نيب رشب
 تاقكلا هذه هيلع

 نف توما انذخاو « انقرفي نش بملا انعمج دق »



 سر --

 تأ ومالا ةنييلخ :
 وع داك دع

 يشما تجرخو ةنيدملا ءاغوغ نم سمالاب تصل

 ةعيبطلا اهتسبلا ةيلاع ةكأ تفلب ىتح ةنكاسلا لوقحلا يف
 نم اهيف ام لكي ةنيدملا تناب دقو تققوف ' اهالم ل
 نم ةنيثك ةهغ تحت ةمضغلا روصقلاو ةيانلا 0
 ٠ لماعملا ناخد

 تدجوف ناسنالا لامعا يف دعب نع لماتا تسلج

 مْدآ نبا هعنص اب ركتفا الا يبلق يف تلواخل « ءانع احرثكا

 هطسويف تيأرف هللادجم ”يمرك لقحلاوحن 'ينيع تلوحو
 ورسلا اخشاب ةطاحلا ةباخراثادضال اهي ت0
 تسلج تاومالا ةنيدمو ءايحالا ةنيدم نيب كانه



 تاومالا ةنيدم يف 01

 ا | ذكرملاو رتسلا كارملا ةينك يف كفأ - ركفأ
 700 كلت يف رتسسلا ودملاو :دئاسلا ةنيكسلافو هذه

 داقتعاو « رقفو ىنغو ؛ ةضغبو ةبحو « طونقولامآ ةدحاولا
 هنطب ةعيبطلا بلقل بارت يف بارت ىرخالا نمو « دوحججو
 فِ متي كلذ لكو اناويح ُ اتابن هنم عدبتو ًارهاظ
 .للا ةكد

 ” يرث تفاتسا تالمأتلاءذه لماوعل لستسم انا اني
 اناحلا وجلا القو قيسوملا همدقتت ءانيوملا ريس ريفغ عمج

 ل0100 نزلا ةيلتعلاو ةماخقلا نيب عمج ”بكو م ٠ ةنزو

 مثو ءايحالا اهعبتل تيم تافر ٠ يوق ينغ ةزانج . سانلا

 . ليوعلاو خارصلا ءاوهلاب نوشيو نولولويو نوكمي
 خرم نورخمي و نولصي نابكلا معحاف ةنابحلا اوغلب

 اونياف ءابطخلا ىربنا ليلق دعب وقاوبالا نوختنب نويقيسوملا
 يناعملا تابختنمب هوثرف ءارعشلا مع مالكلاتايقلنم لحارلا



 7 تازمالا ةيد ا

 نع منجا عشقنا ليلق دعبو لمم ليوطتب متي ناك كلذ لكو
 ليلاكاهلوححو نوسدنملاو نورانحلا هعنص يف باد ٠0١

 ٠ نيننفتملا يدياب ةقْعْلا راهزالا

 ركقاو ديغب نم رظنا انو ةيدلا وق كا عجر

 روفضصلا تالايخ تلاطتساو بو رفل اومن سمعا تلامو
 : رونلا باوثا علخت ةعيبطلا تذخاو راجبتالاو

 ًاتوبات نالقي نيلجر تيأرف ترظن ةقيقدلا كلت يف

 ع ةلماح يو ةيلاب ًاراطا يدترت 1 اه ةاردوز ايش

 ىلاو ةرات املا رظني بلك اههناجيو ًاعيضر الفط اهيبكتم
 فرذت ةجوز اهءارو ريقح ربقف ةزانج - ىرخاتوبانلا

 يفو ريسي نيما بلكو هما ءاكبل ب لفطو ىسالا عومد

 :ةب أكو نزح هريسم
 م ةرفح توياتلااوعدولاو رقما لاو ا

 ةنيكحبب اوعجر مث ةيماخرلا ثادجالا نع ةديعب ةيواز
 7-0 يآ

0 



 .تايمالا ةنيدم يف 14

 7 1 ىتح هقيقر لاحر طم وبمن تفلت بلكلاو ةرثوم

 راجيسالا ءارو يرصب نع

 : يسفن يف تلقو ءايحالا ةنيدم وحن كاذ ذا "تفتلاف

 "0 وتلاومالا ةئيدم ومن مث. ءايوقالا ءاينغالل كلت -
 .فيعضلا ريقفلا نطوم نياف . ءايوقالا ءاينغالل هله

 ؟ برأي

 اهفارطا ةنولتملا ةدلنملا مويغلا وحن ترظنو اذه تلق

 01١ نه اًبوص تععسو . ةليحلا سمثلا ةعشا نم سهذب



 موورمسدلاو

 هتايح رعاشلا ت

 دا د د

 ابوث جلثلا اهسبلاو ةنيدملا قوف هحنجب ليلا مخ

 «مراكدا ف ًايخاف .فقاوسالا نم مد نبا دربلا مزهو

 رولا نيب هطقو نوت كانا حايرالا تماقو

 .توملا ةسيرف يثري ةيماخرلا

 ةناكرا تعادت ريتح تب ءايحالا فا طا

 اياوز كح دحا يفو طققسي نا كشوا ىتح جولنلا هتلقثاو

 فيعض جارسى ا رظني رضنحم هيلع لاب شارف تييلا كلذ

 برب معدق ملا عير فيس ىف ٠ باغ للا با
 ةهجو لعو ةينملا رظخي راصف ةايحلا دويق نم هقاتعنا لجا

 ءاج "عاش ٠ ةنزحم ةماستبا هيتفش لعو لمالا رون رفصملا



 ١ ا ماقلا توم 7

 4 ذِي موج تومي ةليمجا هلاوقأب ناسنالا بلق حرفيل

 لعجتل ةحلالا معن عم تطبهةفيرش سفن .ءاينغالا ءايحالا
 ”عزانم . ةيناسنالا املمستبت نالبق انايند عدوت ةبذع ةايحلا

 قيفر ناك ارس ىوس هب رقب سيلو ةريخالا هسافنا ظفلي

 ٠ ةفيطللا هحور تالايخ انيلع قارواو هتدحو

 عفرو ءانفلا تب راق ةوق اياقب عزانملا ىتفلا كلذ 2

 ار ه6 يانا هنانجا كتم ءلعلا وت هيدي
 نم موحنلا ىريل يلابلا خوكلا كلذ فقس ةريخالا هتارظنب
 : لاق مث مويغلا ًءارو

 يبرتقا ٠ ىسفن كنتقاتشا دقف ةايمخجا ةينملا اهتيايللاعت»

 آلا اهترجا نم تيغ دقق ةدالل دوبق لك
 ظ أبرغ يتوبسحي نيذلا رشبلا نيب نم ينيذقتاو ةولجلا 0

 "شلل ةنل لاا ةكيالملا نم ةععما ان مجرتا ينال مهنع

 ايأوز فِي يخرطو ناسنالا ينعىلخت دف يوحن يئرسا



 1 هتايح رعاشلا توم

 وه نم مادختساب الو هريظن لاملاب اعماطنكا ينال نايسنلا

 .هالواف ينيذخو ةيذعلا ةبثلا اهتيا "يلا يلاهت سس
 لبق ٠ ةبحم ولملا كردص ىلا ينيعص ٠ يننوجالحي ال يندجي

 تخالا ةدحبو تسلا الو ةددااولا ةلبق مط قذت ل يتلا يتفش

 ٠ ةينملا يتبييحاي ينيقناعو يعرسا ٠ ةبوبحلا رفث تقل الو
 ةأرما فيط عزاخلا شارف ٍبناجي كاذءا

 لمحتو جلثلاك اعصان ابوث يدترت يرشب ريغ لامج تاذ
 هنم تند مث :ةيولعلا لوقحلا تبن نم قيانز ليلكا اهديب
 ه«ننش لقو  هةنش ناس اها ىهنعت شاول

 ٠ ءافتكا ةماستبا هيتفش ّلَع تكرت ةلبق  ةبحم ةلبق
 بارتلا نم الا أيلاخ تييلا كلذ عيصا ةقيقدلا كلت يف

 . ةللفلا اياوز يف ةروثنم قاروأ ضعبو

 تاس يف قرغ ةنيدملا كلت ناكسو لاجالا
 .ةفرعملارخ مهئويع تأرو اوقافتسا الو لامهالاو دوحجلا



 هنا راقلا ترم 1

 ةيمومملا ةحاسلا طسو يف اهظعالانت ءاشلا كلذا اوماقا

 ! ناسنالا لهجا 7 نأ .ًادع ماع لك يف هل اوديعو



 ل

 بيتيوم ا
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 بط 000 ١
 ون ققثأبل د” سس ا

 هع داع اع

 علطم نم ةبب رقلا رئازجلاب طيحي يذلا رحيلا قامعا يف
 ىتف ةنج ريثكلا ردلا ثيح قامعالا فكلانه  نل
 نسلج دق ةيبهذلا روعشلا تاوذ رحبلا تانب اه.رقب ةدماه

 ةليمججا ءاقرزلا نهنويعب اهيلا نرظني ناجرملا تابن نيب
 هتلمخ ةجلا هتعمس ثيدح . ةيقيسوم تاوصاب نثدحتبو
 ٠ يسفن ىلا ميسنلا هب ءاجل ”طاوشلا ىلا جاومالا

 ناك ذا سمالابطه يرش اذه »--: ةرساو 0

 « اقناح رحلا

  ناسنالا نكلو أقناح رجبلا نكي مل» : ةيناثلا تلاقف
 ةيماح برح يف ناك ةحلالا ةلالسنم هناب يعدي يذلا وهو



 رحبلا تانب ريث

 ٠ الا اذهو اي زمرت »املا نول راصوتح ءامدلا اهف تقرمأ

 « ٠ برحلا ليلق وه
 ْ عا ينكلو برملايف ام يردا ال » -: ةثلاثلاتلاقف

 .ىلع ةدايسلاب عم ةسبايلا ىلع بلغت نا دعب ناسنالا نا

 هلا نوتبن ىردف بابعلا رخو ةبب رغلاتالالا عدتباف رعبا

 كاذ ذا ادب ناسنالا ري لف يدعتلا اذه نم سضغو راجبا

 ااهانيأر يتلا ءالشالاف ٠ ايادهلاو حئابذلاب انكيلم ءاضرا نم

 «ميظعلا نوتنن ىلاناسنالا نم ةمدقت را فه اةطباه امإلاب

 :هبلقىسقا امنكلو نوتن مظعا ام» -: ةعبارلا تلاق

 ٠ ةيومدلا حئابذلاب تيضر امل رامبلا ةناطاس انا تنكو

 اا 0 اذلش اهدافا اعرق اباشلا اذه ةنح ىرنل 'نيلاه
 :«رشلا

 يف ”ناحبو باشلا نتائج نم رجلا تانب تبرتقا

 ا 01 رولا نسون يف اطر لع ”نراطق دباوثا بروين



 1 را

 : كاذو ”نهنم ةدصلاو ةلاسرا كلل 5

 سيوة سهاس اناو ليللا فصتنا دق اه --!يبيبحاي »

 يلا كعوجرب ىلما ىوس زعم الو يومد ريغ "لسم يل
 يف ُهلقابالا ركفا نامردفا الا نلانع نإ نم

 نم دب ال عمذلا نم ةناما ناسا لك دنع ل عادولا دنع

 كرتا لب بتكا اذام يبيبحاي هيسرداال٠٠ .اموي اهدر

 اهيزعيو ةاقشلا اهيذغي "سفن ١ بقر ىلع ليسن يسفن

 دحو امل ٠٠ ةّرسم نازحالاو ةنل لالا لعجي يذلا بحلا

 خور اغيف وج نيعسس ايش يفوت سا بحلا

 بجارلا لماوعب انوفدم اهتسيتاف برطا ك١
 ءاسنلا لمري و نيبحلا قرفي يذلا بجاولا اذه ام ٠ ةينطولاو

 كلسا لحا كرب يتلا ةينطولا هذه أم ؟ لافطالا متو

 موا بجاولا اذهام * دالبلا بيرختل برحلا وعدت ةريغص

 فرشلانباو يوقلا هب لفحتال يذلاو نيكسملا يورقلا ىلع



 سيلا تان 2

 ) مالا نيب نم ملسلا فني بحاولا ناكاذا ؟ ثوروملا

 بجاولا ىلع مالسف «ناسنالا ةايح ةنيكس جعزت ةينطولاو
 0١ ل تتالكب لفحتال ؛يبيبحاي الالا ٠ ةينطولاو
 عاضاو بحلا اهامعا ةنبا مالكم عت الو كنطوا ابحيو اعاجيش

 "| انامجري ال بحلا ناكاذا ٠٠ قارقلا اتعب

 « ةتالا ةايحلا يف كيلا ىنمتي ىملاف ةايحلا هذه يف

 ا ةدلرلاا تحت ةلاسرلا كلت علا تانب تعضو
 ال ع ةدحاو تلاق ”ندعب الو ةنزحم ةنيكسب نبسو

 « نوتن سلق نم ىسقا ناسنالا يلق ناد



 داك داع د

 الام اهيف عدتباو اسفن هتاذ نع ةحلالا هلا لصفو ٠٠٠
 ' لفقحلا مهازا رطعو رحسلا تاهسن ةقر اهاطعاو

 رمقلا رون فطلو

 اذا الا انه برشت نا -:لافؤ رو ساك اهبهوو

 -- : لاقو نزح ساكو « يالا تلمهاو « يضاملا تين
 ةايحلا حرف هنك نيكردتف اهنمنيبرشت

 ءاؤحتسا ةدبنت لوا عم اهقرافت ةحم اهف ثبو

 . مفرت ةلك لوا عم اهنم جرخت ةوالحو

 قملا لسا اهدشربل ءايلا نس العاب 00

 ىري ال ام ىرت ةريصب اهقامحا يف عضوو



 ملا 7

 عم ريسو تالايحلا عم ليست ةفطاع اهيف عدتباو
 حابشالا

 تاجومت نم ةكئالملا ةتكاح قوش بوث اهسبلاو
 حزقلا سوق .

 رونلا لايخ يثثو ةريملا ةل اهيف عضو مث
 200[ رو<سضعلا رهصم نم ًأران هلالا ذو

 نم ارت يالا رجب ”لاش لم نم المروج ءارعص
 ١ ناسنالا لبجو روهدلا مادقأ تحن

 ماما دمختو 0 رولا دبع روت ءامع ةوق ءاطعاو

 تاويدلا

 توما لايخ يو ةايحلا هيف عضو مث
 "11 ةلحال ةمع رعشو كيوتملالا هلا مستباو

 + ةسفنو ناسنألا نيب عمجو



 ةعمدوةماستبأ
 دبع دك '

 علطو ةرضانلا قئادحلا كلت نع اهلايذا سعشلا تل

 سلاج اناو ابطل ًارون اهيلع بكسو قفالا ءارو نم رمت
 ةلاح ىلا ةلاح نم "رجلا بالنا ف لمأتا راجتألا تضل

 ُُط مهاردلاك ةروشنملا موحنلا ىلا ناصغالا لالخ نم رظناو

 يداولا لوادج ريرخ ديعب نم » أو قرزا طاسب

 تضحملاو ةثروملا نابضتلا نب رولات 00

 ةفيفخ مادقأ مقو تعمم ةكسلا تداسو انو ا

 .ينم نابرتقي ةاتفو ىتفب اذاو يرظن تلوخ باشعالا لع

 . ىرا الو امهارا اناو ةضغ ةرجن تحت اساج مع

 : - لوقي ةتعفم ةيحلن لك ىلا نقلا تفلث ناد

 كتماستبا نال يعسنلا ٠ ينيععساو ىتديبحاي يناجي يسلجا »



 هور ناجا 6

 ٠انلجا نمت حرف دق مايالا نال يحرفاو انلبقلسم زمر يف
 يملا يف كشلاو كبلق رماخي يذلا كشلاب يسفن يتثدح

 كالمالا هذه ةديس نيريصت بيرق نع ٠ يتبيحاي مثا
 رصقلا اذه ةبرو «يضفلا رمثلا كلذ اهريني ىتلا ةعساولا

 تاهزننملا يف ةمبطملا يلويخ كرجح « كولملا روصقيفاضملا

 يملا ٠ يمالملاو صقارملا ىلا ةليمجلا يقابكرم كب بهذتو
 ينقمرت ؟ينيقمراو ٠ ينئازخف بهذلا مستيب !؟يتبديحاي
 بكسي الا يبلق ىلا دف يتبيبحاي يعمسا :يدلاو ىهاوج

 عم اهفرصن ةنس ٠ لسعلا ةنسانماما ٠ هتانع كماما

 تاهزنتم فو ارسيوس تاريح ءطاوش لع ريغكلابهذلا

 فوس ٠ نانيل زرازاصغا تحنو لينلا روصقبرقو ايلاطيا
 . كسبالموكالح لع كندسجيف تاديسلاو تاريمالاب نيقتلت

 ٠ كماستبا ىلحا ام هآ ١تيضر البف ٠ ينم كل كلذلك

 « ١:يرهد ماستبا يقاحي كماستبا



 0 ةعمدو ةماستب|

 راهزالاناسوديو لبم لع نايشعاهتيأر ليت
 ٠ ريقفلا بلق ينغلا مدق سودت ام اهمادقاب

 ركفأ :سملادنعلاملا ةلزنم كف اناوكرسب

 :رونلاو ةداعسلا عبنم بحلاب هناسنالا رورش ردصملل للأب
 نيعبش تحل ىتح راكفالاهذه حراسم يف اهئات تللظ

 نم ايتا ةاتفو ىتف ٠ باشعالا ىلع اسلجو ياما نم ارم

 دعبو ٠ عرازملا يف نيحالفلا خاوكا ثيح لوقحلا ةهج
 عم ًارداص مالكلا اذه تعمس ةرثثوم ةنيكس نم ةيينه

 ,يتديحاي عمدلا ينكفك »--. رودصم مث نم ةقيمع تادهنت
 انبهت اهدابع نم انتلعجو اتيعا تتتف تءاشيتلاةبحلا نا

 لع انفلاحت اننال يتزعتو عمدلا ينكفك ٠ داَتلاو ربصلا ةم
 رقفلا باذع لمتحن بذعلا حلا لجا نمو ؛« فملا نيد

 ةعراصم نم يل دب الو « قارفلا حيرابتو ءاقشلا ةرارمو

 اندعاست كيدي نيب ابعضا ناب قيلت ةميتغب رفظا ىتح مايالا



 ةليمو ةيالنبا 00

 لتقل #للا يو يتبييحاي ةبحلا نا . رمعلا لحارم عطق ىلع
 اهيلءانئفاككيثو رطاع روغك عومدلاهذهو تادهننلاهذه انم
 «رمقتلا ميغينا لبق لحار اناف ىتبيبحاي كعدوا قختسل امردقب

 ااا اننا تارفز ةعطات اقيقر اتوص تعمس مث

 ةرارحنم اهحراوجيف ام لك هئعدوا ةفيطل ءارذع توص

 «يبيبح ايعادولا»:لوقيدإتلا ةوالحو قّرفتلا ةرارموبحلا
 ”اا دل تراصغا تحت نللاج اناو اقرتفا مث

 بيرغلا نوكلا اذه رارساينمثاستثو ةقفشلا يديا ينبذاحت
 001011 ةحبطلا ومن ةماسلا كلت تراقنو

 ىلا 1 ةيابع الوادل دحال انيق اهف تدعوف الم

 نزح هتيم الو فيرحلا عومد هوحت ال ايش تدجو . لالاب
 تامهزنتم الو ارسيوس تاريحي هدجوت ال ايش . ءاقشلا

 :فيصلايف رغب عيبرلايف ايميث داحتي ايش تدجو .ايلاطيا

 ٠ ةبحللا - اهيف تدجو



 ا

 انوار
 بع اإع اع

 هيرولب لودج ةفض لع لقحلا طسو يف كانه
 53 0 : ٠

 ديلا فو :ةرهام "دي ةصولض تكساس
 فررج ىرخا ةيواز ينو تيم روفصع صفقلا اياوز:

 هروذن تدشن نحو

 قطتتست ةظع لوذحلا ثوصو تللرتال 0
 روفصعلاك لذ نا تلعف تلماتو . للقلا رستستو رثاا

 ايلا تن راح ناجي وهو انطع تول عراص دقريقحلا

 ةايحلا دبم يف ىتلا لوكا طسو ع وهو اعوج .هلاقو

 نيب 0 تاك هنازخ باوبا هيلع تلمعفا ىنغنخ
 و ©

 و
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 هذلا ٠ :

 اا ةاغ ىقادق صفقلا ثأر ةينه دعبو

 "20 دلت ىلإ تلا رئاطلا لوختو انافش ناسنا لكيش

 باوج تكاح دقو ايزمرق امد رطقب قيم حرج هبف
 , ةنيزح ةأرما يتفش حرجا

 ءامدلا تارطق عم حرملا نم اجراخ ًاًبوص تعمم مث

 مارش ليتقو ةداملا ريسا يرشبلا بلقلا وه انا » :  الئاق

 عيباني ةفض ىلع ؛لاما لقح طسو هي . يبارتلا ناسنالا

 ٠ىعاوشلل ناسنالا اهنسيتلا عئارشلا صفق ف ترسا ٌةايحلا

 "0 11+ تم ةللا يديا نيب تاقولخملا نسا ديم ُّ

 ام لك ٠ يلع امرح دق ةبحللا هذه جاتنو نساحنا كلت رامث

 يف عيصا هببتشا ام عيمجو ًأراع ناسنالا فرعب راص ينقوشي

 - هدم هئاضق

 .ةعماجلا ناس ةلظ يف تسح دق يرشبلا للقلا انا



 9 اني
 " تامتنو «ترضنساف ماهوالا لسالسي تديت»

 اهبويعو دقعنم ةيناسنالا ناسلو تيضقف ةيندملا يع اياوز يف
 « ءرشت قو ةعشان

 مدلا تارطق عم ةجراخ اهتيأرو تالكلا هذه تعمت
 ملو ايش ىرا دعا م كلذ دعب و جيرجلا بلقلا كلذ نم

 ٠ يتقيقْل تعجرف اتوص معنا



 جي و 0 9

 لادا
 ءاكلا نيد لايجلا نا

 ىرنش عا

 اوماهو ةبعشتملا نايدالا ليبس يف اوراح نيذلا اهيا اي

 نم ىفوا دوحجلا ةيرح اوارف ةنيابتملا تاداقتعالا ةيدوا يف

 عابتالا لقاعم نم مسا ناركنلا حراسمو « ملستلا دوبق

 تاقولخلا لاك يف ىهاظلا وهف ابر هوقتلاو نيد لاما اوذختا

 نيدنلا اولثم ىلأالا اوذبنا ٠ تالوقعملا ٌتاتن في يدابلا

 اونماو آملا نسحي مهفغشو لاملاب مهعمط نيب اوفلاو اوم
 ع عبنمو ةايحلا ككأسحتسا ءدب تراك لامج ةيهولاب

 ةأرملا شرع نم ميولق برقملاوهف هيلا اوبوت مث «ةداعسلا
 :رطوم ةعيبطلا لاجم ف كسفنا بردملاو مر ئاعش ٌةآرع

 كتايح ٠



 1 لامي

 د اوقرغو تالوقثلا لل يفاوعاض نيالا اين

 كشلا ةعنام“ بيرلا ةيفان ةقيقح لاما يف نا ماهوالا جل

 عيبرلا ةظقي كي اولمات ٠ لطبلا ةللخ ربي ارهاب ًارونو
 ٠ نيلماتملا بيصن لاما نا  ميصلا «يهو

 ري رخو « ناصغالا فيفحو « رويطلا ماغنال اوغصا
 «لفطلا ةعادو اورظنا .نيعماسلا ةمسقلاجلا نا لودجلا

 لاجللا نا ويلا ةكحو «لبكلا ةّوقو « باشلا فرظو

 ٠ نيرظانلا ةنتف

 بفنلا قيقشو«دودخلا دروو«نويعلا سجرنب اوببشت
 ؛ رعشلا ليلو «دقلا نصغل اوحمس ٠ نيبشتملاب دحمتل لاما نا

 ”الكيه دسجلا اوسرك .نيعبسلاب رسسي لاما ناقنعلا جاعو

 ٠ نيدبعتملا يزاجي لاما نابل أحيذم بلقلا اوسدقو نحلل

 اوحرفاو لاما تايآ مهيلع تلزنا نيدذلا اهيا اي اوللهت
 ٠ 'نونزحت متنا الو لع فوخال ذا



 2م سلا 1

 ”ةيرابل فورا
 : يربق حول ىلع اورنج

 © هاي هينا بك نم تافر انه »

 ىنإك ,دام

 ؟ىهدلامادقا تحت رثدتت اذكها ؟يلايللا انب رمت اذكها
 - لع هطخت مسا ىوس انل ظفحت الو لايجالا انيوطت اذكها

 ؟ دادملا نم الدب ءام ابنعص

 هذه لحمفتو ةبحلا هذه لوزتو رونلا اذه وطني

 ؟ ينامالا

 هلوقن ام لك ءاوملا يرذيو هِنبن ام لك توملا مده |
 ؟ هلعفن ام لك لظلا ينخيو

 تفلخاو لاز دق ضام يف له + ةاحلا يف هذها



 5 ةيززالا فورا

 هلوىنعم الليقتسمو «يضاماب تحال شكر راس 00
 ؟ًاضامواأرضاح راضو 000

 نودب انسفنا نازحاو انبولق تارسم عينج لوزتا
 ؟ اهجئاتن لعن نا

 لعةقيقد وفطي رحلا دبز لثم ناسنالا نوكي اذكه١
 ؟نكي مل هناك ميصيو ةئفطتق ءاوملا تاهسن رمت مث ءاملا هجو

 اهوادتبا نكي مل ةايح . ةايح ةايحلا ةقيقْ يرمتل ال
 تارنسلا هذه ابد . دحلا يف اهاهتنم نوكي ناو محرلا يف

 لك عم يويندلا رمملا اذه . ةيدبا ةيلزا ةايح نم ةظحل الا
 ٠ فيخلا توملا اهوعدن ىتلا ةظملا نا لس

 .هلاءاقيب تب هيف هانلعفو ءانيأر ام لك نكلو ملح

 نمم دعصت ةدهنت لكو ةماستبا لك لمحي ريثالاف

 ةكئالملاو ٠ ةبحلا اهردصم ةلبق لك ىدص ظفحيو انبولق

 ععسم ىلع ديعتو انيقآم نم نزلا اهرطقي ةعمد لك يصحت



 ”ةيرادنا فورحلا 5

 'اهعدتبا ةدوشنا لك ةياهناللا ءاضف يف ةحباسلا حاورال

 1 ٠انرعاوش نم حرفلا

 'ارعاوش تاجومت عيمج ىرئس يف الا ملاعلا يف كانه

 اًاهرقثحن ىتلا انتيهولا هنك كردن كانهو انبولق تازازتهاو
 ٍْ . طونقلا لماوعب نيعوفدم نالا

 .دغلا فِ ربظيس افعض مويلا هوعدن يذلا لالضلا

 ٠ مد[ نبا ةايح ةاسلس ةلكتأ بجاو اهنايك ةقلك
 ,عيذتو انعم ايمتس نآلا اهيلع ًافاككال يتلا باعتالا

 اندجم
 انرضقل اليلكا نوكتس الملحن يتلا ءازرالا
 .هديشأنا نا حادصلالبلبلا كلذ «سنكم لع ولو اذه

 .: لاقل رشبلا بولق هي لاما ةبحم حور ثبت لزت م

 .لع هعسا بتكنم اياقب انه - يربق حول ّلَع اورفحا »
 «. ران نم فرحاب ءاهسلا يدا



 ا

 ممم هدب مس

 بئارخأ نيب
 دوك دع داع

 ًاعقري سمتلا ةنيدمب ةطاحلا لئاجللا كلت رمقلا حشو
 بئارخلا كلت تنابو تانئاكلا ةنعاب ودحلا رفظو اًفيطل

 ٠ يلايللا تايداعب أزهي رابج اهئاك ةلئاحلا
 ناهبشي نالايخ ءيش ال نم قشبنا ةعاسلا كلت يف

 ياخر دوم ىلع اسلجو ءاقرز ةريحب نم ةدعاصنم ةرخبا
 طيح نالمأتي بيرغلا ءانبلا كلذ نم ىهدلا هلصاتسا

 هسأر امهدحا عفر ةهينه دعبو ٠ رحلا حراسم يكاحي
 ةديعبلا ةيدوالا ايالخ هددرت يذلا ىدصلا هبشي توصبو
 كلتو يتبوبحأي كلجانم اهتينب لكايه اياقب هذه »  :لاق

 ىوس أهنم قبب ملو تكد دقو كناسحتسال هتعفر رصق مر



 د ا 3

 تمدختسا زعو هيمعتل ةايحلات فرص دجت ملا تدع

 رصانعلا تبلغت دقف ىتبوبحأي ٍلمأت 5-5 هىظعتل ءادعملا

 عاضاو امر ارامل ترغصتساو اهتديش ةنيدم لع
 يتلا ةبحلا قئاقد ىوس يل قب و هتعفر 0 نايشلا

 الكيهتينب ٠ كبح هايحا يذلا لامجا حتاتنو كلامج اهدلوا

 تينبو مايالا هتقحس مث نابكلا هسدقف ةدابعلل ملشروا يف

 تاوقلاهيلع ىوقث نلو هللا هسدقف ةبححال يعلضا نيب الكبه
 "00| (لتم ءايثالا هاو مستسم رملا تقرص
 امد: دكمالملا تلاقو 6 اكلم هكحا ام :: ناسنالا لاقف

 ديشن كيف تينغو يتبوبحاي كتيأر مث « ايكح هرغصا
 . هبخي لف ناسنالا اما: ةكئالملا تحرفف قوشو ةبحم

 ليما حورلاو ةث اظلا سفن نيب زجاوحلاك' يلم مايا تناك

 ادعو هلا تظتيتسا كتر امو تانئاكلا يف رقتسملا

 تارايدل اا هتفرص رم لع تيساك املا كلا



 3 يا رقلا ني

 تكبح .. الطاب سعشلا تحت ءيش لت
 ةحلا يتترانا لو لئابقلا ينتفاخن سورتلا تقرطو عوردلا

 عدوا توملا ءاج ام دنع نكلو «يبعش نم ىتح ترقتحا

 « هللا ىلا يتبحم لمحو بارتلاو سورتلاو عوردلا كلت
 تك ان يناكلا لاخلا لاقةكس

 سفنلا صلختست كالذك بارتلا نم اهتايحو اه

 « ةكحو ةوق اهإطشنو داما فعش نا

 .1راسو ادحاو الاخ اراضو جزامت رذئدنع

 : ءاحنالا كلت يف تانكلا هذه ءاوحلا عاذا ةهينه دعبو

 .. « اهلثم اهمال ةبحلا الا ةيدبالا ظفحت ال»
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 2 - ةمح نس . 1

 اير
 ابار 20 ل* ريس ) ىنثوكيفلا ىلا لاسرلا ءه عفا

 اهب ينتمركا داو ىبع

 اا لل ولم تعْئافا ياما بابشلا ىثم
 قفشلا طخ قوف ةيراجلا مويغلا المأتم فقو ًاديعب الفخ
 ةيراعلا اهناصغاب ةريشملا راجيشالاو ؛ ءاضيبجاعن عيطقاهن أك
 .ةضغلا اهقاروا عاجرتسا ءامسلا نم بلطت اهن اك ءالعلا ىلا

 00107 ١ 4 لوقف -:لأق ؟بابشلا اهيانحن نيا تلق
 راجبثالاومويغلا ىأر مو ينفيختناككا ةشحونالا مجرنل : تلق
 مث ٠ ةفرعملا هدب ةريحلاف ربصا : لاق . يسفن نزحي ةيراعلا

 :أب رغتسم تخرصف لايخلاكانم برتقت ةي روحي اذاف ترظن
 تاياورلا ةبرو ريت وج ةنبا نيموليم ي : لاق ؟هذه نم



 146 ابكور

 يناجي تناو ينمنازحالا يخت اذامو--: تلق «1»ةنزحملا

 اهازحاو ضرالاكيرتل تءاج--:لاق ؟حرفملابابشلا أهي

 1 حرفلا ىري ال نازحالا ىري ال نمو

 قفار اهتعفر الو ينيع ع أهدي ةيروحلا تعضوو

 بابشلان يا-:تلقف.ةداملابوث نمأ درج يبابش نعالصفنم

 ىلا يب تراطو أهيحانجي ينتمس لب يني ف ؟ ةملالا ةنبااي

 ياما ةطسبنم اهيف امو ضرالا تيأرف_لاع لبج ةف
 تفقوف طرلتخلاك ”ينسا عر ا ارمباو ةيفصلاك

 ارسم ناشالا مدح 07 م ةيروحلا باشا

 تناثو «زويه » نهنوعدي تادوبعم عستنانويلا *امدق دنع نونفلل ناك )١(

 نهوةايثأ ءذهو ٠ اهاياطعل هتيلهاواط هعبخحم بحت اهديره لآ ض0 |

 «ايلاث » ٠ ءانغلاو رعشلا ةبر « انيلوب » ٠ ةنزحلا تاياورلا 15 « نيموبليم »

 «وتارا» ٠ يساختا رعشلاو ةحاضفلا ةير «بوملاك ١> يلرطا شنلا +

 ا 0 ٠» صقرلا ةبر « يروكسرت » ٠ لزغلاو تاحتوملا ةبز

 ٠ ىتيسوملانف ةبر (يبرتوا)١٠ خيرادلا ةر «ويلك» ٠ كلفلا



 كر 3
 ةداعسلا دك ةامتأر . را مل يتتيلو يأ ٠ةايحلا زومر

 وحن هب لبيت ةريح يف اهني ناسنالاو ءاقشلا ةسلابا براحت
 نابعلي ضغبلاو يح لا تيار . ىرخا طونقلاو ةرات لامالا

 مالستسالا ةرمخبهركسيو هبونذ رتسي اذه:يرشبلا بلقلاب

 هتاموصخ جيبي كاذو « ءارطالاو حدللاب هناسل قلطيو

 ٠ ميصلا لوقلا نع هتعماس قلغيو ةقيقحلا نع هيمجيو

 . مد نبا لايذاب ةثبشتم ةقزالا ةنباكة سلاج ةنيدملا تيأر

 . هلجا نم يبت ده ع ةفقاو ةليما ةيربلا تيأر م

 ةيذكلا < لو ا الاعلك نوعورب نابكلا تأ

 ارهغتسم عرصي ناسنالاو « سفنلا لويم لع نولاحي

 امدنع اهععسي مل هنال هيلع ىبضغ ةنع ةرفان تو ةكملاب

 000001 دابشألا نتوور ىلع عراوشلا يف هتدان

 روبق يف ةرومطم مه.ولقو ءامسلا ىلا مهئويع عفر نورثكي
 لاماب نوبرتقيو مهتنسلاب نوببحتي نايتفلا تيأر ٠ عماطملا



 3 ايئور

 نيعرشتملاتيأر :ةمان مهفطاوعو ةديعب مهتيهولاو ٠ مهقزن
 ءابطالاو ءايرلاو عادخلا قوسب مالكلا ةرثرثب نورجاتي

 سلاجي لهاجلا تيأر . نيقثاولا ءاطسبلا حاوراب نوبعلي

 طاسب هرضاح دسويو دحلا شرع ىلع هيضام عفريف لقاعلا
 نيكاسملا ءارقفلا تيأر .ةماختلاشارف هللا 0

 هاو نولكايو نودضحي ءايوقالا ءاينغالاو نوعرزي

 ةللفل|صوصل تيأو ٠ ةعيرشلا هنوعدي سانلاو كانه فقاو

 . يناوتلا ىرك يف قرغ رودلا سارحو لقعلا زونك نوقرسي

 اهيلع برضلا نسحي ال لجردي يف ةراغيقلاك ةرملا تيأر
 رصاحت ةفرعملا ىئاتكلا كلت تيأرهيضرت ال امانا هعيستف |

 دق بئااتكم تبأر ىنكل - ثوروملافرشلا ةَيَدَ
 عيل ةيرحلا تير -ةدتض ريغ هلا
 موقلاوىوأم بلطت باوبالا ماماو عراوشلايف اهدحو ريت

 سانلاو ٍيظع بكومبريسي لاذتبالا تيأر م. اهنوعنم |



 اعبر 3

 مثولاو باتكلا ل نا تيار ةيرحلا هنوعدي

 كاكا بوثا ربصلا سلي ناسنالا تار يام اع

 :.ف فوحلا مساب فطللا وعديو ؛ يناوتلا بقل داحتلا يطعيو

 الآ رعدملاو يدي بادالا دئاوم ىلع لفطتما تيأر

 نيبو هرورش ةكبش رذبملا يدبا نيب لاما تيأر ٠ اتماص

 م ميكحلا يدبا نيبو ٠ سانلا تقمل ةبلجم ليغلا يديا
3" 

 ا” تخرص ءاشالا هذه لك تيأر امدنع
 ؟ناسنالاوه اذها ؟ةحلالا ةنبااي ضرالا ينهذها» :رظنملا

 ةشورفملا سفنلا قي رظ هذه»_: ةحراج ةنيكسب تباجاف

 ”ييسو ليللا وه اذه ٠ ناسنالا لظ اذه . ابرطقو ًاكوش

 امتعفر الو ينبع لع اهدي تنصو مث « حابصلا
 / يتدجو

 0000 اا شكري لمأألاو © لبع لع ارئاس ينابشو



 مح ظ ا

 ١ كرم همم مب لا 70 31
 دوك دك 6

 هتاوطخأعبتم ملا ىشمو هحرصةقيدح يف رسوما ىشم
 اهعفص ةثج ىلع روسنلا موحت اثم « هسأر قوف قلقلا ماحو
 ناسنالا يديا ايبعنص يف تقباست ةريحب غلب ّ ىتح «2توإل

 كانه سلف . تومنلا ماخرلا نم ةقطنم ا تعمجو

 قفدت لثاتلا ءاوقا نع, ةقفدتلل ءالإ ل 0000
 سلاجلا ليخلا:مررصق ىلا ةنواو « ىشاحلاتإ ع ن0

 ٠ ةاتفلا ةنجو ىلع لاخلا سولج ةيبارلا كلت ىلع
 تاىفص هنيع ماما ترشنو ىركذلا هتسلاؤ سلج

 بجحت عومدلاو اهولتي ذخافوتايح ةياور يف يضاملا اهبثك
 موسر هلق ىلا ديعت ةئبالاو ناسنالا هعنص اطيح هنع
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 ل لل مالا 06

 :لاقف مالكتا الا هتعول تبا ىتح ةحلالا اهتسن مايا

 :ةرضخملا يباورلا كلت نيب منغلا ىراسمالاب تنك »
 مويلا انا اهو . يتطبغ أانلعم يتبابش يف تاو ةايحلاب حرفاو

 «كاصنالا ىلا لاملاو «لاملا ىلا لاملا يندوقي عماطملا ريسأ

 0000000 ادرتم روفصعلاك تنك ٠ ءاقشلا ىلا كامنالاو

 001 سور لع ةأطو فخا يذلا نكي و « انتم

 000 ل الاانا اهو« لوقملا كلت يف يادقا تارطخ نم

 يلامعا لكبو ين دئام لعو يبسبالمب منصتا :عاّتجالا تاداع

 ادن لارا دوا تنك مهعئارشو رشبلا ءاضرا لجا نم

 املا 2 ًاعبتم مويلاينارا ينكلو دوجولا تارسمب م

 - هتيم سهذلاو يهذلا نم لمحبي ةلقثملا ةقانلاك ترصف «رغلا

 9 َتنلا ءاوهلا نيا ؟ةغرتملايفاوسلا نيا ؟ ةعساولا لوهسلا نيا

 ب ملو كلذ لك تعيض دق ؟يتيهولا نيا ؟ةعيبطلادجت نيا

 ””لتف مهترثكا ديبعو « يب يزهتسبف هبحا بهذ ريغ يل



 موبلاو مالا ىلا

 دبلا ةنباو ها يتطبغ مدهل هتعفر ع رصو يرد

 0 «انييقر رمثلاو « انهدن سحلاو « انثلاث فافعلاو «ريسن

 (نويعلاتازماغ «قانعالا تادودممنيشمي يناوالا نيب تح

 لصولا تاعئابلا « قطانملاو لسالسلاب نسحلا تايراشلا

 راجمتالا نيب رن نايتفلاو تنك .٠ متاولاو رواسالاب

 اتالم مدقق « ىناخالا داشناب كرتشت ءنآلا دملاسر

 يفيشما «رساوكلا نيب ةجعنلاك موقلانبإت رص مويلاو 'لوقحلا
 :دسحلا عباصاب يلاراشيو ضغبلانويع ىلع خمنلف عرا وللا

 سوورو ةملاك هوحو ريغىرا ال تاهزتملا لا سرا

 مويلاو « ةعيبطلا لامجو ةأيحلا تيطعا سمالاب ٠ ةنماش

 ًاريقف تحصا مويلاو « يتداعسب اينغ تنك سمالاب ء اين
 ( ةيعرو فوُور كلم لثم يجاعنو تنكر « يام

 ديسلا ماما رغاصتملا دبعلك بهذلا ىدل ترص مويلاو

 يسفن نيع سماع لاملا نا بسحا تنك اه 00



 مويلا» سمالا ظ 1
 ًادجم سانلا هبسحي ام نا ردا لو لهجلا رئاغم ىلا اهدوقيو

 م١١ ءا اع رللقحاوب ناك

 "000 دا رق هب ىثنو هناكم نم رسولا ماقد
 ؟ دعاك ترص يذلا هلالا اذها ؟ لاما وه اذها » : أددرم .

 نم ةرذ هب لدبتسن نا انكي الو ةادملاب عاتب ام اذها

 نم ؟ بهذلا نم راطنقب اليمج ًاركف ينعيب نم ؟ ةأبحلا

 انيغأ يبطمي نم ؟ ةمع ةقبقدب هاوجلا نم ةضبق ذأ

 ْ * ؟ينارغ ماي لاخل يرت

 000007 | ردغ لعن رصتلا باب ىلا لصوالو
 توصب لاقو اهيثري ةنأك اهوحن هديب ًامواو ميلشروا ىلا
 ؛توملا لظيف سلاجلا « ةللفلا يف كلاسلا سعشلا اهيا » : لاع

 ىلا « ةقامحاب رلكتملا ؛ لطبلاب يضاقلا ؛ فل

 7 111 هاو اراثلا يرتو كلملاوكوشلا لكأأت ىتم
 "ل 719 هئارتلا ارعرلا نكلتا نتن ىتح



 . موبلإو سمالا

 نم لصف دق سقمدلا بوثو ةيلابلا راطالا يدترت اذامل
 ٠ جز :هتساف ةكملا حارس ًافطنا دق بعشلا اهيا ؟كأل

 صللا قرسسو ٠ هسرحاف ةداعسلا مرك ليبسلا نبا بكشو
 ١1« هشناف كئحار نئازخ

 1 5 دمو ريف ينغلا ماما فقو ةقيقدلاكلت يف

 هجم تطسناو ناتفجترملا هاتفش تعملا دقو هيلا رغأإ

 يذلا سمالا ناك. فيطل رون ِهينيع نم ثعبناو ةضبقتملا
 يطعتسملا نم برتقاف السم "يم دق ةريحلا برقي هاثر

 ةنأراو لافو هذ هدي المو ةاراسلاو 10200
 كبارتا عم ادغ دعو نآلا يخااي ذخ» :هتالك نم ليست
 ةلباذلا ةرهزلا ةماستبا ريقفلا مل : مكاوما اوعجرتساو

 ْ اعرسسم حارو رطملا ديعب

 نسحغيشلك» : الئاق هرصقمىلا رسوملا لخد رذئنيح
 لاملا امنا ٠ ةلوثما ناسنالا لعب هنال لالا تح ةاا ١



 ١ مويلاو سمالا 0غ

 ١ ٠هيضرت ال اماغنا هيلع برضلانسحي ال نم معسي نغرالاك

 . هبهاو ىبحو هب ”نضي نم تبي بحلاكل الا

 1 هيعمل

 ل تا كلك قح
 كالا 111 سدس

 ا ا 1 1 217 راد 2101
 / 0 محلا 0 7

 0 0 1 ا 3 0 ادا 1 1 / - ١
 0 7 01 _ ١0 1 ١

 ا 1 3 4 ا 1 7
 ا 0 ١ 1 1 و

 اذزي) 54 أ 99 ا نن

 2-5 د
10 420 1 / 0 1 

 لليل 4 ١
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0 

 0 ١ ىلا 0 م سسك

 كاحر سفناي كاحر
 ا

 ىتم ىلا ؟ينعضب ةلاد تناو يسفناي نيحونت م ىتح
 ؟كمالحا هب روصا يرشب مالكى وس يدل سيلو نيش

 ٠ كيلاعتل يخصم يرمح تقفنا دقف «يسفناي يرظنا
 . كتاوطخ امبنم ىعسج تفلتادتق «سس
 ىريص ناتو «كدع ن الا راسن « كلم 00 0

 مويلا مصاف يجدن بابشلا ناك - يلونع كبر اهنا ١
 مو نيديزتست مف ةحلالا نم هتنتوا ام لك اذهو « يئال'
 ؟ نيممعت

 ديم ترداغو يتاح ذاله تكرتو فاك 000

 كده ل دعلاف ؛لدعلاب يلع يضقاف ؛ كاوسيل قبب مو يرحم

١ ١ 

0 

1 ٍ 

1 ْ 5 



 .كامجر سفناي كار 51
 كانعم رسالا نم قئعاو توملا يئدتساوا

 -: هقيطا ال ام بلا نم ينام دقق سفناي كامحر
 لهو « قرفتم فعض ةداملاو اناو «ةدحتم ٌةوق يحلاو تنا

 ؟ فيعضو ”يوق نيب ' كارع لوطي
 : عسأش دعب نع ةداعسلا ينتيرا دقف سفناي كامحر

 :«يداولا قامعا يف ءاقشلاو اناو « لاعلبج ىلع ةداعسلاو تنا

 ؟ ةوطوو ولع نيب اال متي لهو
 تنا : هتيفخاو لاما يل تنبا دقق «سفناي كامحر

 ؟ةللظلاب رونلاجزتمي لهو «ةلظ يف لهجلاو اناو «رونلا يف لامجاو

 « ةرثمآلا ءيجع لبق ةرخ الاب نيحرفت سفناي تنا
 ! ةايحلا يف وهو ةابحلاب قشي دسجلا اذهو

 . وطخي دسملا اذهو« ةءرسم ةيدبالا وحن نيريست تنا
 'اذهو «عرسي وه الو نيلمتث تنا الف «ءطبب ءانفلا وحن

 . ةساعتلا يهتنم سفناي



 00 كايحر سفناي كامحر
 دسجلا اذهو « ءامسللا بذاجي ولعلا وحن نيعفترت تنأ
 وه الو هنيزعت تنا الفاء ضرالا ةيبذاجمب تحت لال

 . ءاضغبلا يف هذهو « كن

 « هتتيلسب ريقفدسجلا اذهو «كعكحي ةينغسفنايتنا
 . ءاقشلا ىصقا اذهو ؛عبتي وه الو نيلهاستن تناالف

 هنم نيعتمل و بييحلاوحن ليللا ةنيكسيف نيبهذت تنا
 ٠قيرفتلاوقوشلا ليتق ًادبا قبب دسجلا اذهو'قانعو ةعمب

 كامحر سفناي كامر
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 اهنباو ةلمرالا
 داع داع د

 راهن ىلع اربظتسم نانبل يللامش ىلع اعرسم ليلا مجن
 يداوب ةطبحلا ىرقلا كلت ع جولثلا هيف تطقاس

 مسرت ءاضري ةعفص باضح لاو لوقحلا كلت ةلءاج (١)اشيِداَق

 فصاوعلا اهب بع التتوحايرالا اهوحتاطوطخ حايرالا اهيلع

 هضبارم يف نراورحلاو هلزانم يف ناسنالا انخلا

 0000 رنالا اذه يس نييدقلا يداو ياانيداق يدار (1)
 اوناكأ ثيح عاتجالا ةحضو ملاعلا ءاقش نم نييراطا كاسنلا ىوامو نيدهأزلا
 را د لا اناا كلت ةكلاملا ةنيكسلاو ةعيبطلا دي ةقورخلا فويكلا نوشت

 ٠ هعاستاو هقمسل ًراذن هعيج نم ةرظني زوفت نأ يف سوشلا بغرت ام ؟رينك قبس
 اًقيدص ناك نا دعب اردغ رهدلا بان هقرخ نانبلردص يف غيلد حرج هناك رداو

 اًقودص



 3 ' اهنباو ةلمرالا

 ضراقدرب ريغ قبب ملو ةيح ةعسن يِذ لك ةكرش 0001
 ” جير يوق تومو في دوا ا متاهريربعزو

 ةيلاح ةأرعا ىرتلا كلت ني هرفم لرء

 ةرات رظني اهديحو اه. رقبو ةادر فوصلا جسسلل دقوم ماما

 كلت يف ٠ ءىداحلا همإ همو ىلااروطو «رالا 0٠

 ؛تييلاكلذ ناكرا تزهو تدشب حايرالا تفصع ةعاسلا

 بضغ نم اهوذحب ايمتحم هما نم برتقاو ىصلا ىعذف

 اهيتبكر لع هتسلجا ث هتلبقو اهردص لاوتسس |

 كاسنالا ظعت نا ديرت ةعيبطلاف «ينبااوعرجتال 0 ١
 فخت ال ٠ هفعض باجي اهبتوقو «هرغص هاحت اهتمظع ةربظم

 4 رالاو ةديلتملا مويغلاو ةطقاسنملا جولثلا ءارو نميدلواي

 ٠ ماكالاو لوقحلا هجانحت اب ماع ”يلكس ودق حور ةفصاعلا

 ةقفشلانيعب ناسنالاةراقحىلا ةرظان ةوق ءيش لك ءارونم

 تعش ىثلا ةعيبطلاف «يدنك ةذلفاي عزجت ال ٠ ٠ةمحرلاو



 اينبإ) ةلمرالا 1

 الل كلا يف تعرأتو فيصلا ف تكتضو عييبرلا يف

 ةضبارلا ةايحلا يتنست ةدرابلا اهعومد 0 نا

 ءامسلاىرتو ظقيتستدغلا يفف «يدلواي ن٠ ىرثلا قابطا تحن
 يدترت اثم مصانلاجلشلا ءادر ةسباللوقحلاو «يدالا ةيفاص

 كدلاوف «يديحوأي من.توملاةعراصمديعب ربطلابوثسفنلا

 ررآآو ةنصاع اذبحو ةيدبالا حراسم نم انيلا آلا رظان
 هذه نم «يبيح اي مث . ةدلاخلا سوفنلا كلت ركذنم انب رقت

 امدنع ةليمجا راهزالا ينجت فوس فنعب ةبراختلا رصانعلا

 دعب الا ةمحلا رفتس ال ينبا اي ناسنالا اذك ناسين ءيحي

 ْ ( يريغص أي مث . فلتم طونقو « ص ربصو « لأ داعب

 ةييهنم ةفئا> ريغ كسفن ىلا ةبذعلا مالحالا نا فوسف

 « دربلا شطبو ليللا
 آ000000 ىاسنلا لكك دقو هماىلا ىصلا رظنو

 7111 لاق ءائانا فاخاو ءاما اي ىركلا ينانجالقئادقا »



 3 اهتياو ةلمرالا

 ىلا عومدلاءارونم ترظنو ةنونحلا مالا هتقئاعف « ةالصلا

 لعب راي قفشا -يداواي يعم لق» :تلاقْميقالملا ههجو
 مهموسج رتساو صراقلا دربلا ةواسق نم مهمحاو ءارقفلا

 سافناو خاوكالا يفنيمانلاىاتيلا ىلا رظنا .كيدياب ةيراعلا
 يف تامئاقلا لمارالا ءادن برأي عمسا ٠مهماسجا لك جلشلا

 ٍترايكدي ددما . دربلا رافظاو توملا بااخم نيب عراوشلا

 ٠نيمولظملا ءافعضلا ةقاف ىريلهتريصب تاو ينغلا بلق ىلا

 ليللا اذه يف باوبالا ماما نيفقاولا نيعئاجلاب براي قفرا
 ٠ مهتبرغ محراو ةئفادلا يواملا ىلا ءابرغلا دهاو مولظلا

 راجيشالا كنيعب ظفحاو ةريغصلا ريفاصعلا ىلا براي رظنا

 « براي اذهنكيل .. حايرلا ةواسق نم ةفئاخلا

 هشارف لع هتدلاو هتددم يبصلا سفن ىركلا قناعالو

 ماما تسلجو تعجر مث نيتفجن رم نيتفشب هتببج تلبقو
 ٠ ءادر فوصلا هل جسنت دقوما
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 راك يوفقني همني هي * مي 3

 4 كم ممم 2” 0 1 0

 داع داع

 1 نيب لسي لودج برقي نان معس لع

 لوزبم منغ عيطق أجب طيح ةعار تسلح ةيضف كالسأك

 م5 ةفملا كاوشالا نيب ةسبالا باشعالا ىتزي

 0” ١ ىفآلا يقام أرثث هنآك ديعبلاقدشلا وحن رلظن
 درا راهزا ىدلا ىنغ الثم ايبع عمدلا نقيفو رجلا

 ؤ ًأدهنت اهيلق بلس ديري هن اكاهيتفش ىمالا تو

 0000 الل يلاورلا كلت تذحاو ءاسملا ءاجاللو

 نعبألا هرعشالدت 3 5 ةيصلا ماما فقو للا

 توصب لاقو انذس الحنم هنيعب الماح هيفتكو هردص لع
 «ايروس لع ”مالس » جاومالا ريده يكأمي



 7 ظ ةمالاو نشيل

 لجولا ةعطقي توصب هتباجاو ةروعذم ةأتفلا تفقوف ْ

 « ؟ ىهدلا اهيا ىنم نآلا ضن ذام » : ةئاق للا هلصيو

 عيطق اياقب م : تدار , اناغا رف تايزار ِ

 ٠ ةيدوالا المنا

 ٠ اهبنم ديزتستل تثح لبهف كعماطم ٌةلضف هذه

 دقو كيمدق سوداهب بلا تلا را 0
 /يترت يجاعت تناك :بقزرلاو بس تناك

 نوطبلا ص مح نإلا افا كد 5 ردتو راهزالا 00

 . ءانفلا ةفاخم راحتالا لوصاو كاوشالا مضقت

 ةانملا ينتهرت دقف ينع فرصناو صهداي هللا قا

 ٠ كلجنم ةواسق توملا يلا تببحو كلملاظم ىركذ

 نرالا ىقنتاو 5 رش عمدلا فشرا ندعرر را

 سرع كي موقلا ثيح برغلا ىلا هداي بهذاو اهسن
 » اهدقاع تنا متام يف لا ينعدو اهديعو ةافق



 ةمالإو رهدلا 34

 يلم هلجنم ىنخا دقو بالا ةرظن اهيلا زيَشلا رظنف

 : لاقو هباوثا

 0001 ارا اطع ضعب الااي روس ايكنم تذخا! ام»

 كتاوخال نا يلعاو . جرا اقوول را دعس اب طق اغأ

 ناكءادر سبلب أقحو «كدبع ناك دج مادختساب ابيصن ممالا
 ىوسيب لمحي الف ٠ةدحاو تاذل نامونقا لدعلاو انا ١ك

 يف نكتيوست لع ًارداق تسلوكتيطعا ام كتاوخلا ءاطعا

 ةوسا ايروساي كل ٠ ءاوسلا ىلع مسقتت ال ةبحلا نال يتبح

 هباشي عيطق نبنم لكل ذا نانويلاو سرافو رصم كتاراخي

 )| 11 صدت ام نا ٠١ كاعرم ريظن عىرمو كعطق

 7” 0 كلاو طاشنلا هبتعي احاو امون هوعدا ايروسأب

 دعب الا ةيلفع ريصت ال ةبحلاو:توملاب الا ةامحلا ىلا دوعت ال

 « قارفلا

 يدي يزه» : الئاق هدي دمو ةاتفلا نمؤييشلا برتقاو



 6 ةءالاو رهدلاا

 آ عمدلاءا رو نم هيلا رظنت يهو هدي تذخاف «ءايبنالا ةنبااي |

 ءاّقللا ىلا » : اهءاحاف « عاد ولا هدلا اهيا عاد ولا تلا

 « ءاقللا ىلا ايروسأي

 ةيصلا تدانف قربلا ينزخي امش ىنلخا ذثيح
 « ؟ ءاّتل نم له ىرتاي ٌءاَقل نم له» : ةددرمتشمو اممانغا
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 ير دلي ينانضسيسمم 3 /ةعصسمب ١

 الابجلا ضرع مابا
 ابك

 آ00 و كلذ ايف تمهو عاتجالا نم تبرع
 ريفاصعلا تارواج لأ ام را لرودما ئراخ 56

 اظل نم ناصغالا هتمح ًاناكم تغلب ىتح ًاروط

 ًابارش ىري ال ام لكو اب ارس ىري ام لك

 لاخا ءاضف ىلا ةدامللا سيح نم يتلقاع تقلطنا الو

 ٠ هأاو ٠ 11 .- 4 1

 دخت م هي روح يم هب رهم لع ةفقاو ةأتفب اذاف تفك ْ

 0 هب رات ةمركلا نم نصغ ىوس للخلاو للا نم

 ذاو ٠٠١ يهذلا أهرعش عمجي ليقشلا نع للك او ابتمأت

 شلاق ةريخلاو ةامعلا بولسم ترص نا ينارظن نم نع

 يبيع



 1 لامجا شرع ماما
 ةوالح تدر دقو تلق « عزجت الف جارحالا ةنبا انا »

 ةيرب كاغم ناك نم نتي لهو » : تمر ضعب انتوا

 نمو تنا نم كشعب يل يلوق ؟شوحولاوةشحولا اهتنكس

 ضر انا » :باشعالا لع تسلجدقو تلاقتف « ؟ تيتا نبا

 مياذم احل اونبف كابا اهدبع يتلا ءارذعلا انا ٠ ةعيبطلا

 دق لك ايحلا كلت » : تلق ١« ليبجو اتفاوك يلعب يفلكايهو

 نم قبب لو ضرالا يدا تواس يدادجا ماظعو تمدهن

 «بعتكلا نوطب يف ةليلق تاحكص ىوس مه ايداو مهتحلا راث
 ٠ مهتومب نوتويو مثدابع ةأيحب نويحي ةحلالا ضعب » : تلاق
 يقف يتيهولا اما ٠ ةيدبا ةيلزا ةيهولاب نويحن مهضعبو

 وه لاج - كيذيع تلوح اهنيك هارت لام نس
 (ىلرلا نيب يعارلا ةداعس هدب ناك لامج ٠ اهرساب ةعيبطلا
 : لحاسلاو لبجلا نيب لحرلا رئاشعلاو 'لوقحلا نيب يورقلاو
 تلق « حرمت ال ةقيقح شرع ىلا هاكر ميكحتل ناكل امج



 - لامجتا شرع ماما 0

 روق 007 1لآ 2 : ناسللا هفرعي ال ام لوقت ىلق تاقدو

 00 الا ةءاتا ايتنش لعو تاافق < ةم

 ىتح يش لك نوفاخت رشبلا متنا » : ةاحل رانا اعارظن

 ةعيبطلا نوفاخت ٠ نمالا عبنم ينو ءامسلا نوفاخت ٠ كتاوذ
 دقحلا هيي نوزعتو ةحلالا هلا نوفاختو ةحارلا دقرع ٍيثو

 ظ © - انش نكي ةمحر و ةبحم نكي نا وهو بضغلاو

 امد اعلأس ةفيطللا مالحالا اهتجزام ةقس دعو

 00 ايلثم هتفرعمو هفيرعتب م دف ؟لاجلا اذه

 هلا رات كسفنبناكأم و م» :تلاق «. هتبحو هديحمتلا

 0 0 ام وه - ذِّأت نا ال ي رص لا دوتو هارتام وه --

 د كقامعا ىلا هىكل كقامعا نم ةدودمم داياب هاقلم دنع

 '00000 300 حاورالاو ةنحح ماسجالا هبسحت ام وه

 انجلو ا 0 ةةردتو ابوح هارت اموه ب حرفلاو نزحلا

 يختو كتاذ نما دقا سدق يف +ىدتت ةوقوه انام



 34 لايجلا شرع ماما

 40 كتاليخت ءاروام ف ٌْ

 ةرطعملا اهدي تعضوو ينم جارحالا ةنبا تبرتقاو

 2 ىدارلا تاذ تبيح ًاديحو يتيأر اهتعفر الو ينيع ُّط

 نا دوثو ءارتام ره لامجلا ناد ةددرم ىسنو تعجرف

 4 ذنأت نال ىطعت



1 

 هكا رار
 دا دا د

 يعهضشم برقب تفقوو ةكملا تءاج ليللا وده يف
 :تلاقو ىكومد نعسو نونحلا مالا ةرظن ”يلا ترظنو

 ااا دا «ايزعال تبتاف كسفن خارص تعمس »
 0000721 ليس كيراف ىلس ٠ ًارون ه الماف ياما

 "000 اناذهملا ترد نكوةكملا ايا انا نم»
 ؟ةبب رغلا موسرلاو ةريغكلا بتكلاو ةيظعلا ينامالا هذه ام

 موظنملامالكلا اذه ام ؟ماجلا برسكر يتلا راكفالاهذهام
 ةقئاعملا «ةحرفملا «ةن زحللاتاتنلاهذه ام ؟ةذللاب روشنملا «ليملاب

 ةرظانلا 4 ق ةقدحملا نويعلا هذه ؟ ىلق ةرواسملا يحور

 لع ةحئانلا تاوصالا هذه ام؟ يمآلا نع ةفرصنملا «يقامعا



 الا ةمكحلا' ةراد زن

 ؛يلايماب بعالتملا باشلا اذه ام + يرغصب ةفرتملا «ياايأ
 ةهافتب حرافلا « سمالا لامعا يسانلا «نطاوعب ءىزبتسللا

 ىلا يب رئاسلا ماعلا اذه ام ؛ دغلا ءطب نمفكتتسملا «لاحلا

 هذه ام * ناوحلا فقوم يعم فقاولا كيس ردا ال ثيح

 |هردص ةجرفملا ؛ ماسجالا عالتبال اهاف ةرغافلا ضرالا

 ؛ ةداعسلا ةبمت يضارلا ناسنالا اذه ام + عماطملا ىنكسلا

 ؛ هعفصي توملاو ةايلاةلق لاطلا ءةيوالا اًساصو

 مالحالاوىركل لستسلا «ةمادنلا ماعب ةذللا ةقيقديراشلا
 هذه ام ؟ ةملفلا يلح ىلا ةلاهجلا يقاوس عم رئاسلا « هيداتت

 . ؟ ةكحلا اشيا ءايشالا

 اذه ىرت ترا يرشلااهاديرر 0 : تلاظ

 ةركفب يف الا ملاعلا تانودكم هقفت نا ديرتو هلا نيعب ملاعلا

 ةلحنا دج 0 ىلا بهذا ٠ ةقاملا ىهتنم اذهو ةيرشب
 لخدا ٠ ةسيرفلا لع ضقني رسنلاو روهزلا لوح ةئاح



 هقا ناز 7

 ةدلاولاو ىانلا ةعشاب انرفدد لفطلا ىرتث كراح تلد

 مايا فرصت الو ماكل ٠ اهلزنم لامعاب ةلوغشم

 رانلا ةعشاب حرفاو لفطلاكن ك ٠ رسنلا لامعا ًارظان عببرلا

 نم ”دروكبو نتا 1 03 1 اينو كليدلاو عدو

 ةليجللا راكقالاو ةبيرغلا موسرلاو ةريثكلا بتكلا . كلجا

 وه هكوحت يذلا مالكلا ٠ كومدقت نيذلا سوفن حابشا يف

 ةحرفملا ةنزحلا متاتنلا ٠ رشبلا كنارخا نيبو كنبي لصاولا

 ال00 فوسو سفنلا ل تح يفئضاملا اهاقلا ىتلا روذبللا يف

 وه وه كلايمأب عالدلا ىتابشلا اذه نأ ٠٠ :ليفتسلا

 هلا ضرالا هذه نا ٠ رولا لوغدل كلق باب جافا

 اذه نا . كدسج ةيدوبع نم كسفن صلخت ىتلا يف اهاف

 "املاع هنظت ام اع كيلقف «كيلق وه كب رئاسلا ماعلا

 000000 ار مصو الهاج ءارخ يذلا ناسنالا اذه نا

 .«« - .. ةلظلا نم ةفرعملاو نزملاب عشا هللا ندل نم
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 * تلاقو ةينلملا يتببج ّ اهدي ةكحلا ثا
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 قيدص ةءاكح

 ١

 ليعافب ًاموكحم « هتايح كلاسم يف اعئاض ىتف ةتفرع
 آر هكرع .هليا ضرغ كاردا يف تس« هحيبش
 تاوهشلا ةجل ىلا قزنلا حاير اهتلم

 نئاشعا هيدب قزم اي ادموي رثلا كلت ف ةتفرع

 ع )0 اادقاي ةسردملا يف ةتفرعو : اهنساعحم ديب و

 او ةكلا ًاودع « ةسرطغلا نم اب رق «سابقالا

 رذببو «رئاسخلا قوس يف هيبا فرشب رجاتي باش هنيدملا
 ٠ ةمركلا ةنبا ىلا هتلقاع ىطعي و « كعتلا يداون يف هلاوما



 ا قيدص ةباكح

 فسالا اهرواسي ةبح هبحا ٠ هبحا تنكح ىينكلو

 سنن جات نكت ل هتاركس نال ةبحا٠قافشالا اي
 أاهياسفنلا ٠ ةطناق ةفيعض سفن ل تناك ل

 ٠ ةديرم هيلا دوعتو ةهركم ةككحلا لبس نع ليمت سانلا
 نافجالا الم ًالامرو رابغ ةزماح بج ريس 0

 .٠ نطاوملارثكا ىف ديعب دما ىلا اهبمحت س١٠
 ةءاهتما ” اضاع تلك ىلا اذهتدحا

 اهودع ةوَقب ةماجلا كان سلغتف هتائيس ريش لاثت هر

 فقاو فعضلاو فيعض لداع ضاق ريمصلا . اهتنابجيال

 هناكتاذفت لس
 ةككلا ىف :ةنلنلاكشاب تأ ةضاو احس

 لما تا قيحفق «ىرخل سأل 2 لدعلاو ف

 ١ ةيضرعلا 0 ةلظ ُّط يعضولا هسعم روتارال |

 ؛ ةواقنب ناردالا لدبتث نياو ىفا الماج تدك 0



 قيدص ةباكمم 01

 البال ناسنالاو « 1ك شبطلاو .« ةعادوب ةسارشلاو

 "20 دس الا ةدالا ةيدرع نم سفلا قاسنا ةينك

 حابصلا يح دعب الآ راهزألا مسقبت 2 فرعي الو
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 كلذ ركذا اناو « يللايللا فانعاب ةذخآ مايالا تكرم

 حرجت تاديبنتب همسا ظفل فدراو « ةملوم تاصغب ىتفلا

 '00 0346 باتك سمالاب ينافاو.ىتح . يدتو للقلا

 نيبو كني عمجانا دن ارأ انف قبدصأي "ىلا لات
 ٠ 0 3 0 »م 5 1 0

 ... 459 رعك كنق نط و هاواعل كياق رسل ىف

2 

 ةنزحلا هتقادص عفشي . 'راديريأ ! يحبو 1

 ةيفاك 0 هدهو نكي / 0 « تلك 2 لع رخآ ةقادصب

 كات لييدت لس الا مقرب لهو ؟لالضلا تا رعتل

 )00007 نم فرح ىتوفي الك هقافر ثايآب ةلوثمالا

 ا انت جسوعلا نم يني نتلاف بهذا :١ نلف 6



 7 قيدبط هياكل

 ترهذ ليلا ءاج املو .. .هتبحجيت ًارونةللظلا نم "دس ىلقلاو

 ايردش اباتك' ارتي هضرغ يف ًادرفنم للا تلا

 نيا » : تلقو هيدي نيب باتكلا دوحو 8 رفحا هتيشخ

 سلجم « انا وه ىليلخ ايانا وه » :.لاق «ديدلل يا

 قرح بيرغ رون 4ينيع يفو "ىلا رظنو هيف ةتديعاب' ودي

 مواهتلمأت اماطيتلا نويعلا كلت. واوا اس
 نلقلا الم ًارون كسبت تمص ةواستلاو فس ١

 0 م”: ريغ نس اع ةحبحل ترل لاق مث . اناطلا

 هتيشامو ةسردملا مايا هتقفارو ةثادحلا يف هتفرع يذلا كاذ

 ديدجلا كتةيدص انا . انا تدلو هتومو تام دق ةبيبشلا يف

 ه_ ناةسمالملا دبع ترعشف هذي توشا 000 ا

 ةفينعلاديلا كلت - ءامدلا عم يرسي ًاقبطل ًاحور ديلا كلت
 لا نسسدالاب تيبباشيتلا عب ءاصالا كلت .٠ ةنأ تراص دق

 - تلق مث . اهتقرب بلقلا سمالت تمبصا اهلامعاب رغلا



 دج اك 7

 ناو كرس ل نا نسم د تلق أد ةبارغ رك ذا ينتيلو

 لثت تنا ما كسدقَف الكبه حرا كذخت له ؟ ترص

 دق حورأا نا يتبدصأي يِإ ما لاق 6 « 1 0 اند ياما

 ا يلق لعج دق ميظعلا كد 0 0 ١

 الا ايس ين ارلا - ليطلا 1 للا

 1 تحتشو يح 0اس يتذقنا دق لجزلا 0

 يب تبهذ دق ةيقيقحلا ة 5 ىلا ١ سلخ دف سوورفلا تاوبا

 ٍينوابغب اتا ترقتحا ينلاكلت . يتدمتو اهتم ندرا ىلا

 ىلهحي اهتقيفر تسند ىتلا كلت ٠ دحنلا شرعملا ينتعفر دق

 ا لا تدل ىتلا كلت - اهنطاوعب ى دق

 مدآ تجرخا ىنلا كلت ٠٠١ اهلاي يتررح دق بهذلاب

 كلت ىلا ىتتداءا دق هفعضو اهتدارا ةوقب ةنجلا نم لوالا

 ْ « ٠ يدايقتاو اهونحي ةنجلا

 ال دات عمادملا تدجوف هيلا ترظن ةقيقدلا كلت ف
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 لك دا عاعشو 6 هضعش دوارب ءاستبالاو 2 ظ 2

 لبعي اشم اكربتم 5 5 ةهنم تررتقاف اوبل



 ا لاتتو ناكم ىلا ناكم نم ةابحلا انلمحت

 نا لاو املا ىرنال  نحنو رثثآ ىلا طيح نم
 انفي ثوص ىوس عم الو انريس ليس

 ظ مسأب 00 برتقنف هدجح يسرك ُ لاملا انل ليي

 بحلا اح 1-5 ربط جات هنع 0 و هلايذا سلدن قوذلا

 ظ 1 "0 رام ف ىنخنو هفاخض ةعادولا بوث اكل

 ا اي اع اش ميكحلا و1 رار دثلا هعماب لعفتو هش

 ٠ نانبل تاهسن نم قراو راهزالا سافنا نم فطلا وهو

 سوور ىلع انيدانتو عراوشلا تافطعنم يف ةككحلا فقث
 لآ ا ارضدا ٠ ايعسم رتنحنو الطب اهي داهشال



 41 لايختاو ةقيقحلا نيب

 كلت ريصتق هوشلو بهذنف |.جمعطاو اهريكدتللا ايدل

 ةعيطلادق . تاذلا راقنحال الاو لاذتبالل ار

 اهتنيكس ىنضف املاح عتقتت نا انم بلطتو ءالولا دي انوحن
 ىأ ر عيطتك 1 انضعب ُط رئثات كانه و هني دملا ل 0 و

 ةلبق وا لفل ةماستباب ةداقتم ةقيقطاانرو ا

 ٠ سند مرتك اهرداغنو انفطاوع باوبا امبوددصوتف ةبوحم

 نم امصدشانحنو انيدانت سفنلاو انب ديتسي يرشبلاللقلا

 ءادنو هيلق حارص دحأ 8 3 اذاو ممن الو يعن اي داهلا

 7 ٍِع 15 1

 هم اناريتو هنح وذ اذه انلف هسفن

 نو مايالا انغاصتو نولفاغ نحنو يلايللا رمت اذكه

 ةهلالاو بارتلا نم برتقن ٠ مايالاو يلايللا نم نوفئاخ

 اف اناوق نم ىذغتن ةعاحلاو ةايحلا زبخ لع رفو انيلا تل

 :انخلا نع اندعبا أمو انيلا ةايحلا بحأ

 تكد م ب1
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 1 ال مع رمسملا  ةدممسمل

 رعايا
0 

 . رابقجا ُُ كرو فشلا دب ىلع تالو نمأي

 000 دلل تنا ه"دادتسالا لزاه ف  تدشو .لذلا

 عومدلاب اجو زمم ركعلا كءامبرشتو دهنتلاب سبايلا كزبخ

 تارسلاو

 ةملاظلا رشبلا عئارش نم هيلع موكحللا يدنجلا اهيا ايو
 توملا ةحاس ىلا سهذيو هيبحو هراغصو هتقيفر كرتي ناب

 بجاولا ةنوعدي عم لجا نم

 الوهجمو هنطو يف ابي رغش يعي يذلا ىعاشلا اهيا ايو

 رنيحلاب ماطحلا نمو ةغضم شيعلا نم كا هف راعم نيب

 هل



 رك ريقنلا ليلخاي

 بنذ لجا نم للا يف مورطملا نيجيسلا اهيا ايو

 ةاقاع هب رغتساو رشلاب رشلا نولبامي نيذلا يشد 0
 داسفلا ةطساوب حالصالا نوموري ىلالا

 ىتف هآر الاج هللابيهو ىتلا ةنكسملا اسيا 0

 نلبستساف يهذلاب كرف لع بلغتو كرغو كعبتاف رصعلا

 ةساعتلاو لذلا لام نيب دعترت ةسيرف كرداغو هل

 تراسل عئارش ءادهش ءافعضلا يئابحا اي متنا

 لظو ملاحلا روجو تيوقلا يهب ةحيت مكتساعتو ءاسعت متنا
 تاوبشلا دبع ةيناثار_ 0

 نم « ٌةدأملا ءارو نم ماعلا اذه ملاظم نف اوطنقت ال

 ين ةوف -'يشلك ءارونم « ريثالا ءار ونم ؛ مويغلا ءارو

 ةبحم لكو ونح لكو ةقفش لكو لدع لك
 تاهسن رق فوس . لظلا يف تنن راغزا لد متنا

 ةايح كانه نويهتف سمشلا رون ىلا روذب لسحر



 ريتفلا ليلخاي 03

 فوس . ءاتشلا جولثب ةلقثم ةيراع راجتا ريظن متنا

 ةضغ ءارضخ ًاقاروا ةركيو عييرلا أ

 3 اماستبا بجاحلا عمدلا ءاشغ ةقيقحلا قزمت فوس
 بديطضم رقتحاو ٍيفوخا|ي ملبقا انا



 لو

 لن
 د داك دل

  .قغشلا ءارو نم سعشلا غوزب لبق رجلا دنع

 ةعاسلا كلت عي . ةعيبطلا يحانا لقحلا طسو يف تسلج

 فيل ىلع ًارنتسم ناسنالا ناكاينب ًالاجو ار

 ًادسوتم تنك 'ىرخا ةظقبلاو ةرات مالحألا ُهياَخَت كا ١

 ىتساو لاجل ةتيقح نع ىرا ام لك رسفتسا باشعالا

 ١ ةقيقملا لاج نع ىرب|
 تحازاو تايرشلا سو ينيب يناروصت تاصفالو

 يىجور ًاؤغن ثرعش .ةيونملا ناذ نع 0 عقرب يقاليخم '

 ينمهفيو اهرارسا ضماوغ يل نيببو ةعيبطلا نم ينبرقي
 ١ المد ةغا



 لدلا يف هحلام 41

 ناصغالا نيب ميسنلا "ل هده عيدك انِسو

 ! ا دبت اذأل ” اهتمت لان سناب ميتي دهنت 8

 ١ سد ةيدلا وحن بهاذ ننال باجاف «؟فيطللاميسنلا

 "0 01 قلعتت ثح ةنيدملا ىلا . سعتلا ةرارح نم

 ا” كلا سافنا ىف كيشتلو ضارمالا تابو كم

 « انيزح ينارت كلذ لجا
 اع نما ففرذت اتبأ رف راه زالا م د

 0010 ١ ناكل اذامل» :تلأسف عمد ىدنلا تارظق
 0 ادا شمالا اهسار "ينم ةدحاو تعفرف «؟ةاجلا

 وحن انب بهذيو انقانعا مطقيو قا فرس ناسالا
 ةا و رئارح رخو ديعلاك انعيبي و ةنيدملا

 ناسألا ديف اك . رادقالا ىلا ان ىراانلبذو

 7 داير ل انش فر ةماشلا
 : هتلاسف ىلكتلاك حوني لودملا تيم ةيدهادعو



 اا لقحما ىف ةحانم.

 رئاس ينال باجاف «؟بذعلا لودجلا اهيا اي حيونت اذامل»

 ينع ضيعتسيو ين رقلحي ناسنالا ثيح ةنيدملا ىلا اهرك
 حونا ال فيك . هناردا لج ينمدختسلو ةم ركلاريص

 ' .ًارذق يف رابطو اراد ينواقت ع بيرق نعو.

 بدلا يكاحي انزح اديشن يثفت رويطلا تعمسف تينصا
 ينم برتقاف «؟ةليلا روبطلا اهتيا اي نيبدتت اذامل» : الا

 نبا يتأي فوس» :لاقو نصتلا فرط ط فقور

 نَكف عرزلاب لجنملا كتف انب كتنت ةينهج ل1 الماحمدآ

 ردقلا نم صلقتب انم نم يردن ال اننال اضعب انضعب عدو

 « ٠ انرتس اهيا انعبتي توملاو بدت الك 0

 سوو ر تجوتو لبجلا ءارو نم سهلا تعلط

 ناسنالا مدهي اذامل يئاذ لاسا اناو ةيبهذ ليلاك اب راجبنالا

 ؟ةعيبطلا هنت ام



1 

١ 

 ينغلا رص يف ةيئاب ربكلا راونا تعشعشو اسما ءاج

 مرودص للَمو ةيلمع سبالمب باوبالا لع مادخلا فقوف

 نيوعدملا ”ىه نورطتي ةعماللا رارزالا

 اول>دف رصقلا كلذ ومن ةمهطملا لويؤلا رحت تافيرشلاو

 0000 اذا نورجيو ةقكرزملا سيالملاب نولفري

 )00000 ارث ةفور ةروصقملا كلت تصصاو ءازعالا

 اباجتاو 0 اهرهازا لياهتف قيسوملا

 70007 2 لك اهلع ةرفس تدف ليللا فصتتا

1 

١ 
١ 

1 



 5 رصقلإاو خوكلا كا

 عيا ُُط سووكلا ترادو ناولالا نم بلاطو

 مهتبعلا ىتح 8 وقع يف ةم كلا تنبات

 ءاشغالا فارشالا كتلوا لش قرفو جاسفلا 0

 صقرلامهبعتاو ةرمخخا مهتلقاع تقرسو رهسلا مثانضا نا دعب

 معانلا هشارف ىلا ”لك بعذو فصلا مهلبذاو

9 

 باوثا كيسدترب ذر كفو سعشلا| تباغ نا دعب

 ىبحو لخدو هل عم عرقو ريقح خوك باب ماما لغشلا

 دعب و . رانلا برقب نولطصي ةيبص نيب سلج مث امهستبم
 ةدئام لوح اس اوسلخ ءاشعلا 0 ا ل

 ةجرسم برب اوسلجواوماق مث ماعطلا نومهتلي ةيبشخ
 ةلظلا ديك ىلا ةفيعضلا ءارفصلا اهتعشا ماهس لس |

 ةنيكسب اوماق ليللا نم لوألا عيزملا رورم دعبو

 داقرلا كلل | اسلساو ةيلك



 ةلاو خوكسلا نيب 4

 د اوهمون نم ريقفلا كلذ "تف 0 اج
 هفثك لعل مو مهلبق سيلملاو زيخلا نم ةللن هطوزو
 هنيبج نزرع نم هيقسيل لقحلا ىلا هذو انؤض را

 اوفرص نيذلا ءايوقالا ءاينغالا كئلوا هاوقمعطيو رغتستو
 ةعالخلاو فصقلاب سما ةليل

 ا لقثو لبحلا ءارو نم سعتلا تعلط
 0017 ارحرب اه ءاينغالا كئلواو ثراحلاكلذ سأر لع
 ةقهاشلا مهحو رص يف ليقثلا ١ ىركلا ةنسلا

 كد ورهدلا حر ىلع ال ١ نانالا ءاس نر

 لقعو لم 0 نه ارنو نونا ناوخ رتل



 ب سن 74 فم

 نالفط
 دع الع ع

 ةمحدزملا عومجا ىدانو رصقلا ةفرش َُ ريمالا فقو

 ةريمالاف « دالبلا ينهاو كرشبا » : لاقو ةقيدحلا كلت يف

 5 نوكيو ةديحملا يتلئاع فرش يبحي هند

 اوحرفا . ماظعلا كي.دادجا ُهنتقبا ال ًاثيروو ًاذالمو أرك

 « . ىللاعملا لدس اطاض راس ملبقتسُم اوللهتو

 عضال امنا وعومجا كلت تحاصف

 ةصنم ُُط بشيو فرتلا دبم ىلع ىبريي فوس نم ةلهاتم

 (ذاملا باقرب اًتلظم "اح كاؤدع ا

 مثداسجا مادختساب ارح « ءافعضأا ةنعا هنوقب انطبا

 نونغيو نوحرفي اوناك كلذ لجا نم . مهحاورا فالتاو



 رالي 4

 . زوار 1١ تاساك ناو رفاعي و كشانألا

 0رال17 ل يونلا نودحم ةنيدملا كلت ناكس انببو

 ممرغص ىلع جبت ةكئالملاو دبتسملا مساب نونغتيو مهتاوذ
 ماقسلاري رس ىلع ةحو رطم دا ردم رمح تحب يف ناك

 : ةلاب ةطقاب افتلم الفط سبلملا اهردص ىلا مضت

 0 انثاف ةاقش رتفلاو أرفف مايالا ال تبتك ةيبص

 ريمالا لظ فيعضلا اهتيفر تاما ةجوز . ناسنالا ينب

 000 ا دال هل ةحلالا ايلا تنعب ةديحو ١ يوقلا

 ” ا رالاو اعلا نود ايدي لكن ًاريغص

 كلت تعضو عراوشلا يف سانلا ةلج تنكساملو

 نيتعماللا ِهِذيع في ترظنو اهنضح لَ اهلفط ةنيكسملا

 ع ةءيغصلا عومدلاب هديت كادي ايناك ءاار كك

 دا ةلانايتك اذام»:ر وذصلا هلع دصتت توصن تن اقو

 ةمحر أ ؟ ةرملا ةايحلا يت رطاشمب ًاعمط أ ؟ حاورالا ملاع نم



 1 فترالفط

 ىلا تيتاو عيسولا ءاضفلاو دكمالملا تكرم اذامل ؟ ينعضب
 هي دنع سل ؟ ةلذمو ءاقش ةولملا ةقيضلا ةايحلا هذه

  ؟بيلحلا نم الدب اهب ىذغتل لبف « عومدلا الا يديحوأي
 راغص ؟ عسنلا نع اضوع نيتي راعلا ةيعارذ سبلت لهو
 راغصو « ةنمآ اهراكوا ىف. تدتو باشعالا 7# ريكا

 تناو « ةطوبغم ناصغالا نيب مانتو روذبلا طقتلت ريطلا

 « ىنعضو ينادهنت الا كل سيل يدلو اي
 نادي رت ابناك ةدشب اهردبعىلا لمطلا ت0

 ءالعلا وحن اهينيع تعفرو ًادحاو ًادسج نيدسجلا لعجت
 ( براي انب قفرا ) تخرصو

 هتعشا تلخد رمثلا هجو نع مويغلا تعشقتا الو

 روم يا او رنقحلا ثييلا كلذ ةذفان نم ةفيطللا
 00 نيد
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 دك دا داع

 محا و اهد عم اغا ىتلا نازوالا نا ليللا ليخت ول

 ١ وبخو تار ةلا تالضفل ما ريصتس أطاصوا

 كلت ىرع مصفو دوقعلا كلت رثنل راكفالا فادصا اهيلع

 لارا

 0 هابتك ام نا ضرافلا ضرتفاو يننلا اتي

 0000000 تاشم سوورا ادوقمو ةعفع راكفال ًادروم

 ٠ لامهالا يدياب مالقالا اطحو نايسنلا رجاح يف رباحلا

 ةرعملا او ليجرفو سوريهوه حاورا تردوأو

 طيس هللا ةيباشملا سفنلا نم مسجلا رعشلا نا نونلمو

 انضرا نع حاو رالا كلا تدع ءابغالا لزام قف هلاحر



 5 رجلا ءارعش

 .تارايسلاءارو تشل

 حاو رالا ةغل ىرانا يلع عن نعي نكل « نيتنعتملانم انا ام
 ملقا ىلع لي ةحلالا رثوكو « ءايبغالا ةنسلا اهلقانتل

 ل لب ءانتسالا ةدهو كب ًادرفنم تسلو*نيعدت

 :.نيوماحلاب غن خفنلب عدفضلا اورظن ني ريثك نم أدحاو

 انكم حابشا . ابعمادم نيعلانم قرست ةدهنت وا ىلاقلا

 تاج ترا« فطاوعلااببرشمو لئلا اهوانعر

 .قوا هذين باذك حيسك وهف روصلا هذه ريغ لع

 ىالا توذ 0 دا دل ةحلا ايف

 مهسفنافرشب كنودبعب الومهعالك ةرثزثب كننم نوبرتقي

 م راكفا تاليختو

 دواحلا ملاع يلاءا نم انيلا ةرظانلا ءارعشلا حاورا ايو

 كراكفا 1 ها اه جباذم نم انمدقتل ردعات ا



 0 عا ارم 4

 ا لراك دق اذه انرصع نا ىوس كسفنا هاوجو

 تاراطقلاك ًاهضض اليقث انرعش ءاخ لماعملا جيججضو ديدحلا

 . راخلا ريفصك' ًاجيزمو

 ملاعلا نم ند انوحاس نويقيقحلا ءارعشلا اهيا متناو

 ”000 الدنع رخشلاف تايداملا ءارو نضكو ديدجلا

 "رنا ١ رس الو ىديالا انتا
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 اك اك

 « نسيشلا تح لم ىلا ناعاناإ
- 

 « مسرلا ضبقو لطاب لكلا اذاف »

 (ةعماجلا)

 نمأي ) حاورالا ماع ًءاضف ف ةحناسلا نايم حورأي

 تكرت دقل «سنراالا هيدر 3 يذلا ةدالا بوت تالا

 افعض دوف طونقلاو فعضلا نم قشنملا مالكلا اذه كءارو

 ٠ ماسجالا ىرسا يف ًاصونقو

 هيد ال ىعم ةاملا هذه كح نإ نالا نيلعت ا



 نقلا نع 41

 000 كك تسيل الا نا نآلا نيلعت تنا

 اك ءيش لك لب « لطاب ةيش سمتلا تحت سيل ناو

 70007 1 أملا نحن نكلو « ةقبتملا وحن ًارئاس قبسو

 000 ةكح ابظن انحرب امو اهاتربدتو كلاوقاب

 00 ركو ةلئاعلا عيضت "ره نات كارد

 ظ ( ةليمج اذه لاو رشلاو ةقاملل نا نالا نيلعت تا

 ةايضفلا جاتنو ةمكملا ىهاوظب الا لاح هس راال فو

 ٠ لدعلا رامثو

 70 لا لهل1ناربطي رقفلاو نزحلا نا نيلعت تنا

 000 0 دل ايرح اتش تسرتال ةرصاقلا انتلقاعو

 ٠ حرفلاو

 00037 لا رح ةرئاس سفنلا نأ نالا نيلعت تنا

 لع لدي ا 2017 دورت انحرب ام نحنو « رمملا تاغ

 ٠ ةفو رعملا ريغ ةوقلا دي يف ةبوعلا الا سيل ناسنالا نا



 1 سيشلا

 دايما ةبع فضي اور كنب تس ١
 نيرصم لزن م نو « ةبتالا ةأيحلاب فغشلاتيميو ةرضاحلا

 ٠ كلاوقا ظفح لع

 قا يغوا ٠ دولخلا ماع ف ةكاشإ ناملس حور ب

 نوكي دف « دوحجلاو طونقلا لبس اوكلسي الأ ةكملا يح
 دوصقم ريغ طخ نع ةرافك كلذ

4 

0 0 



 - سبع

2 35 
 هلل مع سمسم

 حابص

 ]| ٠ ه-

0" ّ ْ 
 < 1 كمص لكي م

 ىلا( ىلا ةرظن
 دبع الع اع ٠

 ٠ ةيناسنالا حبباست تعمم رضاحلا ناردج ءارو نم

 ةالصلا<دب ةنلعم ريثالا قئاقد زبت سارجالا تاوصاتععم

 سعاوشلا ندعم نم وَلا اهتكبس سارجا -لامجا دبعم يف
 ”ارلا لقلا - سدقلا ابلكيه قوف اهتعفرو

 ردص ُُس ةدحاس عومجا تل لبقتسملا ءارو نم

 - حابصلا رون ضيف ةرظننم «قرشملا ون ةهجتم ؛ ةعيبطلا

 ةقيقحلا

 ريغ اهراث | نم قبب و ترتدنا ادق ةندملا" تار

 فاصفصلاو روحلا راجثا لظب نيسلاجخويشلاتيأر



 10 ين الإ كلا

 مايالا رابخا نوعع# ملوح نايبصلا سأج دقو
 .يانلا يف نوذشنيو ةراثيقلا َُط نوعقوي نايتفلا تل

 فتاصغا تحت ملوح نصقري رعشلا تالودسم ايابصلاو
 لفلاو نيعسايلا

 ”نامحي ءاضلاو عر نودصحت لوا
 ةرسملاو ةطبغلا ابتحوا ديشاناب نئرتيو رامالا

 ليلكاب ةهوشملا سيالملا نع ةشعتسم
 ةضغلا راحشالا قاروا نم ةقطنمو قنزلا نم

 (تاقولخلاو نراسنالا نيب ةكتشم 00

 نالزخلا بيسو ةنمآ هنم برت شارئلاو ريللا 2 |

 د1 اع دار ارشف دا لف ترظن ٠ ةقثاوريدغلا وحن ينثت

 ذا « ًابييط را لو «ةاواسملاو ءاخالاتيفلا لب ؛فافكلا نع
 (ءانهاك نا ١ و ( رائخ الاوةفرعملا 0 هتاذس بط ادغ » 0

 ةعيبطلانال  ايماعم را موا مضعالا نهاكلا عصا ريمضلا نال



 ىف الا ىلا ةراظن ١٠

 ماثولاو ةفلالا تادهاعم لست ةكح ماعم مني ,.ةتماغ
 مفرتف (تاقولخمل ةيوازررخ هلا ع دق ناسنألا تيأر

 ا نع فشكو ؛ اياندلا نعملاعتو « رئاغصلا نع
 هو لع مويغلا هبعكت ام أرقل تحيصاف ؛سابتلالا ليدانم

 0 ه1 هقفتو ءاملا تاهكص لع ميسنلا هت انو ةءاسلا

 ارادالاو ريراعتلا يناغا ىنعم فرعتو «راهزالا

 لايجالا مسرم ىلع - رضاحلا تاردج ءارو نم

 000 119 ةورع نفنلاو اسورع لالا تيأر ةبتالا

 ئ * ردفلا هللا



 لاغ
 وع داع

 تلتف هربا ينكهنا دقورعدت تارا

 ىلا اهشلئاو ضهدلا اب اس ةدمحا ني س00 ل

 لمأتا ترصو ٠ ةلئاه 2 اهناك تنابف ضيضحلا

 ةصاع ةمئاق رئاغص نع ةضوقنم ةمودبم ٍشو 8 مكاظعب

 ءادتراب ةذباتحملا تاقولخخلا تكراشتو للا 20

 الايس يب ظيحلا ريثالا يف ناب ترعش ةنيكسلا بر ١
 هعرحأ ترصف « العف را لداسو ارا 000 عراضي

 ينفج لقثنو يتلقاع متاستن ةيفخ ماياب سحاو اموكح

 ( ءاضفلا زتهاو ضرالا تدام مث 0 :ابلسالسنم يسفن لحو

 اليخ / ضاير يف ينتدجوف « ةي رح ةوقب عر تلد



 .لايخما ةكلم 00

 .ةىببسل ندشنيو باثعالا .باجرا يلا الو يلوح نيش

 جاعلا نم تاراثيف لع نبرضيو ىلا مالحا نم ةحوسلم

راسم ناب صهاوجلاب قرم
.نولب راونا يله م كسنت ح

 ٍْ 

 ال د راسلاو نيعلا ُُس ىراذعلا تفقو حْزَقلا سوق

 '00070 تعبت ةيج ىلا نرظنو لبقيذ نع نمتاوصا

 .تشمو ةرمهازلا ناصغالا نيب نمت ربظ دكيلع اذاف «ناسللاو

 مامح قو كاؤيذا طبهف هيلع ثوتساو شرعلا وحن ءطب

 01 122 اهمادقا لوح رقتساو اضاس عثلاك

 اا عمر / امرأ كفقاو اذاو ( ةدمحا اهون ردم

 يرش نجا هعت ملام معماو

 مث ةكرح لكت نكسف اهدي ةكيلملا تراشا يح



 06 لاب كلي

 هدوع راتواب مقوملا دي لعفت الثم يسفن نهي اهتوصو تلاق

 اناذا ءايشالل "ناك يرعسلا طرحلا كاذ عومجم رثويو

 لايخلا حراسم ةبر اناو يسنالا ايبا كتوعد» ل

 معماف مالحالا ةباف كلم اناو ياما لوخملا كل

 سرع لايخلا ةنيدم نا لق ٠ رشبلا ماما اهب دانو ياياصو

 ٠ سرعلاب ايث سبل نم الا هل>دي ناف رابج درأم هباب ردخب

 نم ىوس اهرظني الف ةبحلا كالم اهمرحن ةنج يف : لق

 هرابتا تاروص لس فدا مسو ةتببج لع ناك

 ريبعلا ةحئاف هرهازاو ةكئالملاك مسن هرايطاو رمخلاك ةبيط

 ًأساكمهتبهويفاب سنالا ربخ ٠ مالحالا نبا ريغ ةسودي الف
 نم هالف ةللثلا كالم ءاخ مبلهجي هوقربف رورسلا مش

 برضلانسح ل لق ٠ اوركسو أفرص هوعرخ نزملا ريصع
 ترظنو يحاشو مهلمانا تسمل نيذلا ريغ ةايحلا ةراثيقىلع

 +« يع كالساب ادوقع قالا مظن ايعشاف « يشرع مهنيعا



 لايختا 5 |.

 حاورالا عتارم يتنادكالسي 2 «يناسلب هايؤر ىور انحويو

 ةنادحو نيت ةقيقحو « ةقيقحلا قئاعي زاياناف « يتلدا ريغب

 "0001101 : لق ٠ ةحلالا لامعا كدي دعاشو « سفنلا

 ناو «رورسلا مويغ هءامم ردكت ال تايئرملا ماع نم ىجبسا

 00000 كم ةىلالا اس يس ةنثاك ًاموسر تاليفقل
 00100 1 نم اهقاحنا دعب نوكسس اب اهواجر عيل سفنلا

 تابقو ةيرحح ةرظنب اهون لايخلا ةكيلم ينتبذجو
 ُط مايالا ةفرع ال نمو لق » : كلاقو نيتسبتلملا يتفش

 « مايالا دبع ناك مالحالا 0

 ةدمعا تءعفتراو ىراذعلا تاوصا تدعاصت ذئدنع

 ينتدجوفءاضفلازتهاو ضرالا تدام مث ٠ايئورلا تبجحو روخلا

 ين سل نيبو رجتلا م ل1 دقو ةنرخا بئارخلا كلت نيب

 4 ىلع مايالا دا نمر تالا ذه يتفشو

 “» مايالا دع لك ك مالحالا



 يمئالاي
 دوك درك ابك

 كفن 0 بحي كفلحتسا ٠ يفدحوو ينال أي ينعد

 كداّوف طبريو مالاونحمب كبلق قتويو ةقيفرلا لاح

 يلاحو ينكرتل نا نبالا فطاوع
 يفقي دغلاف دغلا ىلا ربصاو يتالحاو قامو

 0 ب لع

 عترم ىلا سفنلاب ريسي فيط صنلاو حصنلا 0
 بارتلاك ةدماج ةايحلا تسبح ىلااه درو

 هي ردص ةلظ نم هحرخا ناديرا ربت

 هدصرتُ الف (هرارسسا [اكتسموهقارعا [موغتم 10 لعالمحاو

 صنق نمض هءافلخاو هفوخ ابيسم كبهاذم لاب يئالاي



 ١١4 اب 0

 ةتدقع ٍضرغب موقيو هايافخ ءامد بكسي نا لبق عولضلا
 ىحلاو لامجلا نم هئعدتبا امدنع ةحلالا

 تدعاصتو لبلبلاو رازلا درغو ااا

 ا 000007 نم قاسنالا ديرا اناو روثملاو سآلا حاورا

 ينفخت الو يال اي ينتعت الف « ءاضيبلا نالمجلا عم ريسال

 الوعزجلا فرعت ال يسفن نال «يداولا لصو باغلا 1

 هئح لق 2 0 راك

 2 اريصل تن 5 "اهلا نإل“ ىنظعت 3 وي الاى

 ظ بواقلا ةغل لع او <« يرصل 0 30 و

 يضقل : ةكح يريعض نم لذ ؛ تام لا للا

 | ينمرحتو ؛ ةرارب اذ 1 نتا | ينيقثو يلع لدعلاب
 نيمرلا نم تنك نا تاوذلا

 اا اشار لاخلا ىثف بحلا يكوم راس دقاه
 ؛ يئالاي ينعدرت الف حرفلا قاوبا ةقنان ةبيبشلا ثراسو



 0 ىتألا

 ءاوهلاو؛نيحايرلاو درولاب ةشو رفم قي رطلاف «رسا ينعد لب

 كسملا صاح هترطغ ٠

 ةينغ يسفن نال «دهلا صصقو للملا ةياكح نم ينقلعا

 ةملالا دمي ةلوغشمو اهئافتكاب
 ضرالا نال؛ةطلسلا رابخاو ةسايسلا ين امنم ينفعأ

 . ؟يطاوم رشبلا عيمجو ينطو اهلك



 ا ا وا اكو

 سك ل

 يك ا دع

 آلا 111 كلت فأ ؟ىليح اي نآلا ثنا نبا
 يف ما « اهما يدن لافطالا 1 كم يتلا راهزالا نيقسن

 ا كمقو احذم ربطلا تقا ثيح كردخ

 يدلا 1 00 رع نيديزتسا ت 5 نيب ما « ىتشاشحو

 ؟ هملالا ةكحم ةنغ ترو

 نم نيلصت لكبملا فأ +
 ؛كمالحاو كباجتا عترم ةعيبطلانيجانت لقحلا يف ما «لجا

 ةوالحب بواقلا تارسكنم نيزعت نيكاسملا خاوكا نيب ما
 7 كلاب نهعدايا ني القو كنبفن

 ' نان لك فو «هللا حور نم كنال «ناكملك يف تنا



 اال ةاحا

 صهدلا نم ىوقا كنال

 اند طبق كييف عاعش و انتمجح ىلال نيود

 ؛ حورلا لامعاب ةفرتم انلوح فوطت بحلا دكتالمو هلال

 اهئاك انيلع ةميخم يو ناصغالا لظب انسلج مايا نيركذتو

 نارا عولضلا بح الثم رشلا 0 أنيحح نادير

 افنشم تاردحنمو تاكرمم نيركذت له # ةسدقلا با

 اندنسادقو كرئافضكابذحا يعباصاب ةكوبحمت كععباصاو اهيلع
 ةءاس ني ذل لهو 0 ايا اننأك اندسأرب انيسار
 ناب اهنم تلع ةميرم ةلبق ينتلبق مث ينتقتاعف اعدوم كتئج
 _ناسللا اهفرعي ال ةيولع رارسأب تءاج تملا اذا هافشلا

 «هوبي» هنن أيفن نكاح ةحودر 0 ةئطوت تناك ة إبق

 حاورالا ملاعولا انتقبس ةديبنت كلت . ًاتاسنا راصف نيطلا يف
 ٠ ٠دبالا ىلا اهب عملجت ىتح قبس كانهو انيسفن دج ةنلعم

 ناد : كدعاس عمدلا و -تبلقو ينتلبقو ينتلبقو ينتلبق 6



 ةأ#جأنم ١1

 "0 ال16 نووشل قرتفت ىف «ةلوهجم اضارغا ماسحالل
 ” يدلل ةضفف لظنفا را اا ةي د زأل

 دل“ ىيبحاي بهذا ٠ هللا ىلا ان شو تول ىح ىتح

 آل ىت ءانج ىف ءابطاف ةايملا كجذتا
 ( مزالم سارع د نم يلف نا أما , ةرعمم ايزل هذال

 « كرابم ليوط سرع كاركذ نمو
 ا ةرهاس تناله # ينقيفر أي نآلا رساذرلا

 الك يعراوج ايافخو يبلق تاقد هلم ًاهسن ليللا ةنيكس
 ذل, [ مسر كاذ  كاتف مسر ةرظان تناوا ؟ كون به
 0 ُّس هلايخقلا دق نزالاف 4 هموس رم لع قطتي

 تناك انافجا لبذا حاونلاو * كب رقب ةجرفنم سمالاب

 كتالبقب ًابطرم ناك ًارغث ففج دجولاو «كلاحب ةلومكم
 ءارو .'ارم ةعماس تنا له 1 يتبييح اي تنا نيا

 يربصب ةلاعو « ىتاذمو عض ةرظانو «يباحتاو ينادن راحيالا



 ا ءاضا

 رضلحم سافنا لقتت حاورا ءاوحلا يف تسيلوا ؟ يداجتو

 ىوكش لمحت ةيفخ كالسا سوفنلا نيب نكت لوا ؟مجوتم
 ” فند رى

 ىببلغو ةللأثلا ىتشنحا دقف * ناح اب 0

 ل ريثالا دي . شعتناف ءاوحلا يف 32 . ئضالا

 ؟ تبا نيا ىنيجاب تا

 فردا م ظعا ام هآ



118 

 ا ةينسان نم

 مرحبا
 دع الع اع

 :يوق ىتف . ايطعتسم "باش دعق قيرطلا ةعراق ىلع

 هدي ادام عراشلا فطعنم يف سلخ عوجلا ةيعضا مسجلا
 00100007 نيالا [فيتسم ًالوستم نيرباعلا و
 هعوج مال ١ ايكاش هراسكتا

 لزت لو هناسل لكو هاتفش تسب دقو ليللا ميخ

 جراخ ىلا ههذو كاذ ذا ماقف ٠ هفوج لثم ةغراف هدي

 وحن فر م ٠ رم ءاكب كب و ٍراميثالا نيب ساجو ةنيدملا
 دقبراي » : هنقلي عوجلاولاقو عمدلا امثاشغي هينيع ءامسلا

 ” لاونا ةثاثرآ تدرطف ؛ المع للطا رسوملا ىلا تبهذ

 مادختسالا تمرو .يدي غارفل تعنف (ةسردملا باب تقرطو



 11 مرج

 .تيعس ًاريخاو ٠ يعلاط ءوسل تدعباف ؛« يوي فافكب ولو
 طيشن تيسوق اذه اولاقو براي كدابع يف ؟رف « ًالوستم
 .يتدلو دق ٠ نكلاو قاتلا ىلع زوجي ال ناسحالاو

 علمي اذالف « كناككب نالا 0 اناو ؛ براي كتداراب يما

 ؟ كمساب بلاط اناو ينع زبخلا سانلا

 بصتاف ٠ سئايلال جرلا ةنحتريغت ةقيقدلا كلت يف

 ةسبايلا ناصغالا نم بضنقا مث بهشلاك هانيع تعمل دقو

 تيلط >: الاف رصو ةنيدملا وحن هب راشاو ْضض اتودن

 :ةوقب اهيلع لصحا فوسف « اهدجا ف (نيبجلا قرعب ةايحلا

 © نأسنالا ينععسل لف ( ةمحلا مسأب زيخلا 8 يدءاس

 ٠٠٠١« هنم ديزتساو رثلا مسا هبلطاسف

 ,لجا نم تواعألا عطقي باشلاو ماوعالا ترم

 .تدصت نا حاورالا لك ايه مدهيو « دوقعلا ٍلَع لوصحلا

 .صوصل نم اب وبح راصو هشطب معو هتورث تف ٠ هعماطل



 مرجا ١13

 كاتيف هنع ةليكو ريمالا هبدتنا م ٠ مهئالقعل 8 موقلا

 مهيلثم ءاقتناب ءارمالا نأش ةئيدملا

 ؛ هكاسقساب احافس نيكسملا نم ناسنالا عدتبي اذك
 هتواسقب التاق مالسلا نبا نمو.
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 ةرظا لرا
 .يف . اهتظقيو ةايحلا ةوشن نيب ةلصافلا ةقيقدلا يف

 ةيرعمم ةنر لوا يم . سفنلا ايالخ رينت يتلا ىلوالا ةلعشلا

 ةريصق ةنوآ ف :٠ هيسرشبلا بلقلا ةراثيق نمهرتو لوا ُُط

 اهرصبل فشكتو «ةرباغلا مايالا رابخا سفنلا معمم لع ديعت

 «ملاعلا اذه يف نادجولا لامعا اهتريصبل نيبتو « يلايللا لاما
 اهحرطت ةاون يم .يتالاملاعلا في دوال 0
 .لاقلا لمح يف نويعلا اهيقلتف « ءالعلا نم )١( تورتشع

 يهو .نانبلو ايقينيف ناكس ءامدق دنع لاحتاو بحملا ةطاتو

 سني ناعورئاو يفارا نانوملا أهوعدي يلا



 ةقيفرلا ال4

 نر. ةرظن لوا ٠ سفنلا اه رتسل م فطاوعلا اهتبنتستفا

 هنمو رمثلا هجو ىلع فري ناك يذلا حورلا هباشت ةقيفرلا
 "00002 رش نم ةرظن لوا -:ضرالاو ءاملا تمثل

 « نك» هللا لوق ياحت
 مام لرا

 )001 ةلالا احالم سأك نم ىلوالا ةفشرلا يف
 )000 ارم لاقلا دوازي كش نيب ”دحلا ي.بمحلا

 لصفلاو ةيحورلا ةايحلا ةديصق علطم يف . هطبغيف هريعمب

 ةبارغقثوت ةورع يف ٠ يونعملا ناسنالا ةياور نم لوالا
 اا 01 عاوشلا ةبيكس نيب ممجتو ينالا ءاهبب يامل
 / شرع سأقلا هروريص ةنلعم عبرالا ءاقشلا اهوقن ةلك يه

 رورع ف احن ةفيطل ةسم الم 2 -الات ءاقولاو 0 هللاو

 ادت أعم عاج دروأأ ةلرهز رغت ُط ميسنلا لمانا

 تازازتها ءدللب 2 : ةبذع ةفيفح ةناو أذيذل اليطتسم



 | ةقيفرلا

 ماع ىلا ةيمكلاو سياقملا ماع نع نيبحلا لصفتب ةيرح
 رالجلاةرهز ىلا قيقشلا ة هز مخ يف . مالحالاو يحولا

 ةرظنلا تناك اذاو .. ثلاث سفن ديلوتل اهسافنا جزمو

 ( يرشبلا ىلقلا لمح ف ىحلا ةملا اهتقلا ةاون هباشت ىلوالا

 يف نصغ لوا فارطا يف ةرهز لوا يكاحت ىلوالا ةلبقلاف
 ةايحلا ةرجش

 ريل رشلا

 هيد ارعش ةاط ظني نا بحلا “ىدتيب انهه

 انبه ٠ يلايللا اهمنتو مايالا اهلترت ًاروس رمعلا يناعم نم

 ةيضاملا نينسلا تايمثم نع لاكشالا رئاتس قوشلا جيزي

 ةداعس ريغ اهقوفي ال ةداعس تازللا ست 0 ا
 ىلع نيتبمولا داتا وه نارقلا ٠ اهبر قناعت امدنع سفنلا

 نيبوق نينثا فتاكك وه ٠ ضرالا لع ةثلاث ةيهولا داجيا

 ءارفص ةرمح جزامت وه . هضغبب فيعض هد ةمواقلل اعبحي



 قيد 0

 فروا يكاحي )١( يناقثرب بارش ديلونل يزمرق قيحرب
 داحتاو رفانتلا نم نيحور رفانت وه . رجلا يب دنع قفشلا
 راو ؛ ال نم ةيبهذةلخ وه - ذاحتالاعم نيس
 .ةرهاط ءامس نم يق ثيغ لاهنا وه . ةياهئاللا اهرخاو

 ٠٠ ةكرابم لوقح توق جارفتسال ةسدقم ةعيبط ون

 اتقلاةاون لثم ةبوبحلا هجو نم ىلوالا ةرظنلا تناك اذاف

 .لوا هباشت اهيتفش نم ىلوالا ةلبقلاو ؛بلقلا لقح يف ةبحنلا

 .لوا نم ةرم لوا ياحي اهم نارقلاف «ةايحلا نصغ يف ةرهز

 ٠ ةاونلا كلت نم ةرهز

 0و رجالا نم ايوامك دلوتب يفاقئربلا نوللا (1)
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 تواع /و ةسسصم 1/1 / هيمو د هسه

 :داحنلا تح

 دج د

 (ةداعسلاتبب ىل بهذوىنعد وف ل خاد ٍف ىلق بعت

 مهنال را قد رشا تراسل م 11 كلذ غلب مو

 ٠ ةطلسالو ال ءالاء الو“ ةوق ري مل . ةمهوت املاط امكانعري

 ةكمجلا اعتافطو ةبحلا ةنبا هتقيفرو لاخلا ىتف ريغ ري
 أهتيا ةعانقلا نيا » : الئاق ةبخا ةنبا ىلق بطاخو

 :تلاق «4ناكلا انهىك مرطاشت 0 دف (ةحملا

 . ارفف «عماظملا ثيخ ةنيدملا يفت زركت ةعاقلا ت0

 . قوش ةداغشلا امنا . ةعانف تت ال دا
 سفنلا . تانشلا هوواسي وس ةتاتتلاو رس

 ٠ «ةياهئاللا وهلاوكلاو «لاكلا مورت اهنال ( منت ال ةدلاخلا



 اداعسلا تب 1 ١1

 ةأرملا "رس يفرا » : الئاق لاما ىتف يبلق بطاخو
 اهيا تنا يف » : لاقف « ةفرعم كنال ينرناو لالا

 ا ]1 ىف . تناك تنك انكو يرشلا بلقلا
 مل اذا ردبلاكو « نولهاجلا فرحي مل اذا نيدلاك يشث . تلح
 « داسفلا سافنا هلايذاب قلعتت ملاذا ميسنلاكو ( مويغلا ةبححت

 )00 الو ةمحلاةبا ةكملا نم ىلق برتقاو
 077 لق - تباجاف «رشلا ىلا اجا د ىنطعا »

 ا( الو ىننلا سادقا سدق يف "ئدتت ةداعسلا
 34 َخ راك



 ا

 ىلا تايداو بانا خس لع :ايملا  تحأ

 ةعبرتم موسرلاو لكشلاةبب رغةنيدمب اذاف ؛”ترظنف ٠ ءارولا

 ةعوتم ةنولتملا ةرخالاو تالايخلا | أهيفجوتت لوهس ردصيف

 : أمحح داكي فا | باض عانقب

 !لمات ىضالاةيدم ااق؟ةايحلا اهتياءذهام ت اق

  0ت20 ١
 ٠ مونلا ةحنجا تحت ةربابجلاك ةسلاج لامعا دهاعم

 ؛طونقلا خارص ةخراص حاورا اهوح موحت لاوقا دجاسم

 0 نيقيلا ابماقا نايدا لك ايه . لمالا ةهنرت ةمنرتم

 نيلوستملا يدبا اهءاكولعلا وت ةعئترم ركضت



  يضاملأ ةنيدم 0

 فترازاخم . ىبرلا نيب ربذلا طاسنا ةطسنم لايما 0

 . جارب . مالعتسالا صوص اهتقرسف ناّتكلا اهسرح رارسا
 . اهتنيز مالحا حورص ٠ فواخملا اهتلثف ةعامتلا اهتنب مادقا

 000000١ 5 راغص خاوكا . ةظقبلا اهتب رخو يلايللا

 ف رأعم كح واو .تاذلا ناركن اهيف مأق هدهو عماوجو

 آملا اب ركس ةبح تاناح . لهجلا اهلظاف لقعلا اهرانا
 امال 011 ايلع تلثم راما 0 . وللا مهب ازهتساف

 هتاسأم متحو تولا ء ءاج مث

 : ةب وحح ةروظنم -ةب رق 5 هدمعب ا ةنيدم كلت

 000 لاط دقف ىعتا : تلاقوةايحلا ياما تشمو

 00 0 تلات ؟ كاملا اهنا نيا ىلا :تلق ٠ فوقولا

 ا كو ريسلا ىكمتا دقق اقر :تلق -لقتسلا
 ' | فوقولاف رس :تلاق .تابقعلا ياوق تّدهو روذصلا

 ةلاهح ىضاملا ةنيدم نأ رظنلاو
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 سلع ا

 ( هم معقم تسلا ةال|
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 موجنلا ىهاوجي ءامسلا بوث قيفت ليللا لكأ امدنع
 ريغ ةجاب ةفوفحم ةيروح لينلا ه4 داو نم تدعاصت

 فوف عفترم مويغلا نم شرع ىلع تسلجو . ةروظنم

 قوح أمماما نم 0 «رمهلا ةَعَسأ نم ضضفم مورأا رحب

 سودق(سودف(س ودق» : ةخراص ءانضقلا ف ةحناس حاورا

 « ضرالا لك س اهدجم رصم ةنئبا

 فيط زرالا ةباغب طيحملا بازيم ىف يلاعا نم دعاصتو

 برقب شرعلا لع سلجو ميفوراسلا يدايأب انكم
 : ةيتاهاعماما_.رم حاورالا تداعف ةيروحلا

 « روهدلا]ك لم هد نانبل ىف سودقاسودق(سودف 0



 الخلا 6

 لح اينيع ىلا رظنو هعدبجح دي تلا ذخأ ذو

 : راطقالا عيمج ىلا ةاجانملا هذه جاومالاو حايرالا
 (؛كليبح ظعا دو سسلا ةئااي كءاي لكا ام 0,

 رثكا امو تورتشع نبا اي نايتفلا نيب كلمجا ام
 ظ « كيلا يثوش

 (( يتبيحاي لايجالا اهمدهت الف كمارها ريظن يتبح دو
 000 ,داسلا اهله نلف كزرأ ياغيتبع»

 اكسل برغلاو قرشملا نم نونأب ممالا ءاكح

 ”يدح اي كزومر اورسفتسيو كتكح

 نرم اوركسيل كلاملا نم نوئيجي ضرالا ءاظع
 « ىيبحاي كيناعم رحسو كلامج قيحر

 ءارهالا هلام 1 تاريخ كرم كلحار نا 11

 « يتبيحاي

 تاهسن كسافناو «ةبذعلا هايملا عبنم كيعارذ نا



 1 ءافللا

 « يبيبحاي ةشعنم

 ثدحي لوما وباو كدج عيذت هلك ايهو لينلا روصق

 «« يتبيبح أي كتظعب

 كلوح جاربالاو؛ ثا فرشماسوكردص لع زرالا
 «؛ ىيبحأي كرادتقاو كشطب يورت

 ظانلا لمآلا لح 0 كح ابا 0

 «' ىتسيحاي كئاقئراب

 لجا امو: ةللح كافواو الل 0 07
 ةلظقي اوناكق نايعفلاب "يلا تشعب . كاياطع سنار 0

 ٠يموق فعض للغف (سرافنب) يس قيم مون دعب

 ٠ ٠ ميلثاف (بيجنابو) مضاف ( بيدالاب ) يتوبحو

 باصنالابو « ًاراهزا اهتريصف روذبلاب كيلا تثعب

 .نسوسلاو درولا يبحي ركب لقح تناف « ًاراجبنا اهتلعخ
 ..0.0زرالاو وردا مفريو



 ءانللا 14 ١

 )000 خأ - يبيبحاي انزح كينيعب ىراد»

 « ؟ يلرشب

 فيلح ينوفلخو راجبلا ًءارو ام ىلا اولحر ءانبا يل :

 *+ قوش شلاو اك
 يفواخم ينع دف متو :كنزح هباشتإام كا

 يبيبح أي
 «« ؟ مالا ةزيزع و لدا ها

 اهغور ةوالحن ىنم برتقل ةيغاط ره فاخأ هد

 ١ « ايدعاس ةوُش ىتنعأ كلتتو

 اهيخاويقابح :دارفالا ةايحل ثم يتبيبحاي مالا ةايحنا »
 «طونقلا اهقمري و «ينامالاا هب, فحتو «فوخلا!اهتراقيو؛لمالا

 آنا اسر لبقلا نمو رك نم اب رشونابدمحلا قناعتو

 ةبغا سودق :سودق“سودق : ةدشنم حاورالاقاوجا ترف

 : ضرالاو ءاملا 1 اهدجم
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 را

 دع دلع ع

 ةاملا فوقو لكدللا 0 تح فقاو ميش 0 ف

 كمل ةيحاع هدضصتم برش ةينص تسلح توملارئاتع نبد

 رظنتو اهقاروالعةلباذ ةقبنز تن الغم ءاهديب ليما اهسأر

 هبديعب بفقرخي نا ديري ساي نيج تارظن اطوح ام ىلا
 ةيرحلا : وم ف ةرئاسلا ءالل ىربل 4سلح ناردجح

 ةيبصلا كلتو للا حابشا رورد تاعاسلا تي

 أي اذا ىنح ءامتعولو اهدارفناةماحسس ماس ةفايل

 نازح اهرعاوش كلساو «اهفطاوع ةأطو اهبلقلع تكلا
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 ردها تاابخم 1

 : تنتك ام كاهو ٠ اهسفن

 ! ةبوبغلا تخالا اهتيا»

 .نم نافحالا حر قتلو ( هرارسأب لأقلا قيضي امدنع

 .رودصلا تآبخم ومفنم قرت عولضلاداكتو ؛ اهعومد ةرارح
 .يتقيدص اي نيزحلاف . ىوكشلاو مالكلا ريغ ملا ديال

 :مولظملاو « بشتلاب ةيزعت بمحملا دجي ٠ ى ركشلا بدعي

 .تعبصا يتنال نالا كيلا بتك١ اناف ٠٠ ماحرتسالاب ةذإ

 ااا 11 كلذ تارثأت ملظنيف ءايششالا لامج كري ري

 .ثيغتسي عئاجلا ريقفلا لفطكحوا . هتيهولا ةوقب يا

 " ةراسكلاو هما ةقاف محار ريغ هعوج ةرارع ًاعوفدم

 نال « ىلجا نم ىباو يتخا اي ةعجوملا ىتصق يعمسا

 ْ فلسا الناس الكمقنشا | عومد و؛ةالصلاك ءاكلا

 داك 777 ة عاش ةح سفن فقامحا نم ةدءاصتم اهنال

 0 ينغ فيرش لجر نيبو ينيب نارقلاب 6 يدلاو



 ا؟ | رودصلا تا

 رقفلا ةفاخم لاماب لاملازيزعت موري فيرش يتلا ١

 عم تنكق ٠ مايالا لذ نم أب ره فرعشلا ىلا فرششلا مضو
 فرشو هرقتحا بهذ يذم ىلع ةيعص يالحاو ينطاوع

 م اذا يتلا ةداملا رفاظا نيب دعترت ةسيرفو «ههركا ثوروم

 مر حورلل ةعيطم ةمداخ ع

 ؛«بلقلا فيرش «قلخلا حرك هنال «يلعب ربثعا انا .ةيواحلا نم

 ىنكل ءياضرالاملالذب و «قداهس رم 0 ا

 ةيتسةح ةقيقديواسي الايك مايا
 ٠ . ةيفع تو يش لك رغصتست يتلا ةبحلا كلت . ةسدقم

 رن عا نالا اناف «يتقيفر اي يب يرغت ال
 ءاضف يف ماسلا رئاطلا اذه -قوفخلا بلقلا اذه ةآرملا

 فشارمل ةدعملا روهدلا ةرمح نم حغلاطلا ءانالا اذه -ةبحل

 ةداعسلا لوصف هيف ةعوبطملا باتكحلا اذه - حاورالا

 هأرقي الف «نازحالاو ةيسملاو «لألاو ةذللاو « ءاقشلاو



 ”دملا تا اا

 ا00 ٠ رالا دم احل قولخملا ةرملا فصن قيتحلا قيفرلا الا
 )0000 شارغاب ءاسنلاىردا ترص ممن ٠٠٠ دبالا
 تان ىف ةطيطملا لعب لوخ نا تدعي ادع لاقلا

 ةرظن يواسن ال عبفرا هفرشو ةحلاطلا هتئازخو ةعيدلا

 . ةاحلا هذه ءاج يذلا ريقفلا ىتفلا كلذ نويع نم ةدحاو

 ىولبلا ضضمإء رباصلا كلذ « هلجا نم تجو ىلجا نم

 ا .داراب ًاونع مواظحلا كلذ « قيرفتلا لذو
 ةلواحم ىتقيدصاي كايا ٠٠ رمعلا ةللظ يف مثا الب نودجسملاو

 'ىبح ةوق كاردا وه أي"نعم يئاصم نم يل نال «يتب زعت

 ءارو نم ناالا رظنا اناف « ينينحو يفوش فرش يتفرعمو

 ىلا يندوقتل .امويف اموي ينم برتقث ةينملا ىرأف عومدلا
 اليوط اقانع ةقئاعاو هب يقتلاو يسفن قيفر رظنلا ثيح
 ؛ ةنيمالا ةجوزلا تابجاوب ةماق اناف ينيمولت الو . أسدقم

 يلعب مركا < ءودهو داجتب ةيرشبلا عئارشلا ماكحال ةعضاخ



 1 رزدملا

 نا قدي الو ً يسنب هلجاو 6 يلقب هريتعأو 6 يتلقاعب

 تقلخ ل جر عم رملا فرصا نا ةيفخ ةكش1ت ءامسلا تكاذ

 « ةنيكسب ءامسلا ةئيشم بسح رمكلا اذه قئلااناف
 يسفن فصنب تمعتلا ةيدبالا باوبا تحتفلا ام اذا نكلو

 -نالا اذه وهيضاملا كاذو -- يضاملا ىلا ترظنو لبخا

 لم ات 0 « هذه يل ايح يف تامأتو٠ ءامشلاىىلا عيبرلا ةرظن هَ

 « لبجلا ةمث غلب نم تابقعلا يف
 امههحو تمحو : ةباحكلا نع ةيدصلا كلت تفقو انه

 لست نا تبا ةريبكلا اهسفن نآك ترس تلك
 فج ةيغن عومد ىلا اتطعاف « قرولا ىلا اهرارس أ سدقا

 حاوراو نيبحنلا سافنا نطوم فيطللا ريثالاب جزتقو ةعرسإ
 : 00 لق تلتكو لقلاتذخا ةهينه دعبو ٠راهزالا

 ةثعبنملا ةعشالا كلت نيركذت له ؟ىتفلا كلذ ىتقيدصاي



 ارودعلا تابخ 0

 نيركذت له ؟ هنييج ىلع ةموسرملا نازحالا كللتو هينيعنم
 . يكاحلا هتوص نيركذت له + ىلككلا عومد هباشما هماستبا
 ءايشالا يف لمأتي ناك ا هنيركذت له ؟ ديعبلايداولا ىدص
 هسأر يني مع «ةبارغباهنع رك مث « ةئداع ةليوط تارظنب

 ؟ريبكلا هبلق ايافخ نع هثيدح فشي نا فاخي هنأك دهنتيو
 |0000 13 له '9 هدئاتعو همالحا نيركذت لهو

 نال يدلاو هرقلحيو رشبلا نم رشبلا ُةبسحي ىتفيف ءايشالا
 نع فرشلا ثري نا نم فرشاو ةيبارتلا عماطملا نم ىبسا

 اذه رئاغص ةديهش ىننا نيلعت رتنا ىتخا اي يإ ؟ دودجلا

 آ 20202077 واناتخا نيجرتو ةوابغلا ةيضو للعلا
 ا0000001 2 اهردص راس كل فشكت فيخملا ليلا

 « كبلق راز دق يحلا نال نيمحرت رتنا

 ىركلا تاستساو ةييصلا كلت تماقف حابصلا ءاج

 ٠٠٠ ٠ ةظقيلا مالحا نم فطلا امالحا هبف دجت ابلع



 دك د

 تحترتف. قاوسلا:ةنسلاب ةعيظلا تلكتو

 مث ٠ سفنلا تدعساف راهزإلا ءانش 8 او ٠ قلا:

 ةيوذع تيراسنالا تسناف ةايجنطا ةئيدلا تك

 ةءاسب تضقن ةغيضم ءايمع ةّرق - اهتاماستا ردا
 ىلعةددحملا هرفاظاب ضبق مولظ توم ٠ لايجالا ةتماقا ام

  قازرالا تمهتلا ةلكأ ران ٠ ةواسمن افشت ا

 :دامرلا فحل تحت ةايحلا لامج ىنخا متاق "ليل . رامجلا

 فيعضلا ناسنالا تلتاقو اهضبارع نه تيه ةلثاه رصانع.

 ”لادز ٠ .ينألاب ةعمج ام ةعرسب تردوهك ا

 ريغ دلت لو ةعجوتم تضخمتث ضرالا هب تابح فينع



 هاا ةوشأ 0

 ديعب نم ةرظان ةنيزحلا سفنلاو كلذ لكى رج
 ىوقلا هاجت ةدودحملا ناسنالا ةردقم لماتن 9 ماتو لماتن

 نيبو ىرثلا قابطا تحت هل ةنماكلا مّدآ نبا ءادعاب لماتن

 لاطنالاو تاتننلا تاذدلاولا مم ملاتلو «ريثالا قئاقد

 1 ةزيزعلا ةانحلا اهراغصتساؤةداملا ةواسقب لماتن . نيعئاجلا

 | عصأف مهزانم يف نينماتسم سمالاب اودقر نيذلا عم ماتو

 ةلوم تاصغب ةاسجلا ةئيدملا نوني دعب نع نيفقاو مويلا

 حرفلاو « اسأي لمالا بالقتا ةيفيكب لماتت ٠ةّرم تاربعو

 للاخ نيب دعترت بوأق م ماتنو 0 ايلذع ةحارلاو ) نزح

 ظ كتادسلاو قارطاو نادل

 1 رق دام ماتلاو لمانلا نيب سفنلا تفقو نك



 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ا *ايبعلا ةوقلا

 ءارونم "نا : ةلئاق ةنيكسلا ناذآ يف سمهتف ًاروظ دوعتو

 اها ل زاوتو ثزانيك نم عدت ةيدمرس ةكع تاكا

 فضاوعلاو لزالالاو الاخ ٠ اهل مئات نساح

 يرشبلاىلقلا يف رشلاو دقحلاوضغبلا ناكب ضرالا مسج

 عدتبت اهدومحو اهحيجصو اهتروث نمو( دمخت مث جضتو روثل

 هقاز راد همدو هعمدب ناسنالا اهعاتبب ةليمح ةفرعم ةحلالا

 هنأ عامسالا لم ةمالاهذه ةكلو عطل ينتفقوا

 مايالا مسرع لع سم املك ”ينيع ماما تررصو ؛ اليوعو

 هراودالك يف نانننالا تيآرف :توطتللاو ريغلا نم

 ضرالاو «لكايملاو روصقلاو جوربلا ضرالا ردص لع مشي

 ( ةيوقلا يناملا نوديشي ءادشالا تيآر ٠ اهلق لا

 نعاس ء عاشو روض روغصلا نم نوقلئخ نيتاحلا]

 هذه تيأر من٠ جيسنلاو شوقتلاب لخادملاو ناردجلا نونيزي
 ةننفتملا يدايالا هتفلا ام ةنوشْب ماتبتو اهاف رغفت ةسبايلا



 ءايمعلا ةوفلا ا

 ؛ حابشالاو روصلامهاوظ اهتواسقب ةيحام ةحجارلا لوقعلاو

 ابهفنعب ةنفاد « شوقنلاو موسرلا طوطخ اهطخم! ةرمدم
 نع ةينغتسم ءانسح رود ةلثمم « ناردجلاو مئاعدلا ةماخن

 - ءارضخلا جورملا للحب ةيفكتسم « مد نبا اهغيصي يتلا ىلحلا

 ا ىصحلا ىهاوجو لامرلا بهذب ةشكرزملا
 . ايازرلاو ةفيخلا تابكلا هذه نيب تدجو يتاا َلَع

 | ا ةقارك تخت راجلاك ةنقاو ناسنالا ةيهولا ةلئاحلا

 بئارخ نيب ةبصتنم رون دومح لثمو «رصانعلا بضغو

 ةدوشنا لترت وكسيسنرف ناسو ياببو سمدتو ىونبنو لباب
 يل ةياه الف اذ ام ضرالا ذل : ةلئاق دولخلا



 (آا55

 د دا

 ةنيدملا وحن هللا ندل نم توألا طبه ليللا ةنكش يف
 نيتريبلا هنيعب قرشصوايبف ةنذأم صا سا ا
 مالحالا ةحنجا ]ع ةلومحلا حاورالاىأرو نكاسملا ناردج

 ىركلا ليعافمب ةموكحملا داسجالاو

 باقني ةنيدملا تحشوتو قفشلا ارو رمحلا ترا 0

 حرص غلب ىتح نكاسملا نيب ةئداه مدقب توما راس لايخلا
 بنجي فقوو « زجاوحلا هدصت لو لخدف « ينغلا يوقلا

 لايخ ىأر الو ؛ هتلفغ نم ىعذناف هنيبج سمل مث هريرس
 ننملا لماوع هيف تمسجت توصب خرص هماما تولا

 اهيا بهذا ٠ فيلا لحلا اهيا ينع دعبا :لاقو فوخلاو



 ناتينم 5

 ار اذامو قراسلا اهيا تلخد فيك ٠. ريرششلا لابخلا

 تدان الاو بهذا ديلا تر اناؤ بهذا 98 لطاحلا أ

 ” ار كنرترف ىسارحلاو ديلا
 : لاق دعراا را توصبو ثوملا برتقا نئثيح

5 3 

 . اذام » رسوملا يوقلا باجاف « !ربئعاوهبتنافتوملا وهانا »

 يللامعا هنا مل اناو تيج اذامل  بلطت اذامو نالا ينم ديرت

 ىلا بهذا * يريظن ءايوقالا ىرم لاطت اذام ؟ دعب

 00007 راجل كرفاظا ينرتالو ىنع برغا ٠ ءاهتسلا

 آل علا تمثس دقق حر. يافالكل ودسلا
 د0 داو ةيعرم ةكس دعبو « يلابلا كدسحو نيلئاهلا

 اف ىو قوكلاف «هتلق اع لفحت ال -فوُورلا توملا اهيا

 حاورانم ةضبق وا يبهذ نم الايكم ذخ - ىلقلا ُهم'رحي

 انلمح ةاجلا عم ماى تاك ىلا ىديع

 رحبلا جاوما نيب يل ٠ هفوتسا مل "لام سانلا عمو ههنا مل



 0 نانينم

 : تبنت ةلغ ضرالا بلقيفو «لحاسلاىلا لصت ل بكارم
 راوج يل - ينك رتاو ءايشالا هذه نرم تئشام ذخ
 يل :توملا اهيا عمسا -ديرت ام نهنم رتخاف ًالامج حابصلاك
 .ءاشت ام ذخ. ٠ ينكرتاوءذخ «يلامآ ةدقع وهو هبا 1

 5 ا او يش لك ذخ

 ةيبارتلا ةايحلا دبع ف لع 0 توملا عضو رذئايح ْ

 ءآورلل اهاطعاو هحتتحنس ١
 أتي غلب ىتح ءافعضلا ءارقفلا ءايحا نيب توما راس

 (رمعلا عيبر ف .ىتف هيلع ريرس نم برتقاو هادف ًاريقح

 ىأر الو ظقيتساف هينيع سمل ئداحلا ههجو لمأت نا دعبو
 هرحن هيعارذ مفرو هيتبكحر لع انج هبناجي أفقاو توما

 : زوشلاو ةيحلا توم ولكل سرا
 يالحا ةقيقحاي يسفن لبتقا - ليما توملا اهيا اذنءاه »

 موحر تناف « يسفن بييح اي ينمض ١ يلامآ عوضومو



 د |

 الف «قحلا نيمأت نا -ةحلالا لوسر تنا ٠ انهه ينكرتن ال

 يبل ملوكتيداناكو «كدجا موكتبنط - يعلق

 يسفن قناع و ودصلاب ينغش لباقت الف «نالا ينتععم دق

 متيداو  .

 « توم ا ييبح أي
 ىتفلا يتفش لع ةفيطللا هلمانا كاذ ذا توملا مضو

 ظ هيفج تحن ابعضوو هتقيقح ذخاو

 ُِ أو ماعلا اذه وحن رظن وجلا يف توملا قاح الو

 ءاج نم الا ةيدبالا ىلا عجري ن” تالككلا دع ءارملا

 « ةيدباالا نم



 ناكل

 مجم 2 < ههيرع و حج تنس

 مرهه مسسملل

 دوك دع داع

 يل بحلا مالحاو لالا تاريثأت نيب حوال 00
 فيعضلا همني يذلا دحلا هالم ليج سس نا
 عماطلا ىرقلا نك

 ليجلاكاذيفو «ناسنالا ةيهولا قشبتت ةقيقدلا كلت نم

 كلت في ٠ ةجعزم مالحا عقاربب ةفنتكم أقيم أمون مان
 « ةنيابتملا ناسنالا عئارش ءابعا نم سفنلا رر# ةقيقدلا

 دويشب ةلقثم لامهالا ناردج ءارو سا لبجلا كاذ يفو

 لبجلاةظعومو نايلس ديشن دبمتنات هدا لظلا

 تمدهوتلا ءايمعلا ةوقلا ناك ليجلا كاذو؛ ضرافلا ةيئاتو

 لباب جورب تقححسو سعدت ينابم تكدو كبلعب لكاذ



 / رهدلا بعلم ىلع رك

 (ريقفلا قوقح توم ىلع ةفسا سفنلا ةتفرص مويو

 ةعيضي رمع نم لضفاو ”لجا وهل لدعلا نادقف لَم ةهوأتم
 ا | لستسم : تاويشلا ةدئام 0 ارورخ ناينألا

 ارو( هرونب ةمعشو هرأنب كيلا رب طي موي كاذ ٠ ةينانالا

 . كاذ ٠:بارتلا تاقبط ص هدو متقلا هحنجم هيلع مخك نمت

 رمع اذو ؛ةرجحلا مويو « ةلجلجلا مويو «ربعلا موي ناك موي
 ميذم لع توراق هفقوو ملاظملا قوس يف نورين ُهَقفنا

 تايدسجلا ربق يف ناوج نود هرمطو عماطملا

 دلا بعلم ىلع يللايللا اهلثمت - ةايحلا يشم هذهو

 اهظفحت ةياهنلا فو « ةينغاكمايالا اهدشنتو « ةاسأم ريظن

 : ةرمرك هلا



 د

 كيلع ىفقن ىتلا ةقافلا نا «ريقفلا ليلخاي « حرلع ىإ

 كارداكشتتو لدنلا ةفرعم كيلا 0 يتلا يف يف ءاقشلاب

 نال «لدعلا ةفرعم :تاق ٠ هللا ةئسن تيفال «ةاحلا هنا

 هنك :تلقو ٠ هنئازخي ةفرعملا كلت نع لوغشم ىنغلا

 (لدعلابن ذاحرفافا دحملا ىلا اهنع فرصنم يوقلانال «ةايحلا

 ردصم نناف «ستباو“ اهءاتك كنال « ةايحلاب و «هناسل كنال

 كدبب نيذخالا ةايضف دضاعو كيدضاع ةايضف

 تمص يتلا ءازرالا نا نيزحلا يبيبح اي تيردواو
 نم سفنلا عفرتو باقلا ريت يتلا ةوقلا كلت يف اهيولغم

 ؛ اثرأ اهب تعنمل رابثعالا تاجزد ىلا ءار الا 0
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 يلب 2
 0000 تائ ةاسلس ةايلا نا تلعو ءابذبم اهتاريثأتبو

 0 .لصفت ةيبهذ ةقلحنزحلا ناو «ضعبلاب اقرب اهضعب 0

 0 7 نقلا ةحببب للعتلاو رضاحلا يف مالستسالا نيب

 1 ةلقيلاو مونلا نيب عيصلا لصفي
 1 ,نيب ىنغلاو ءسفنلا فرش ربظي رقفلا نا - يلياخ

 ا نال ء المدي رورسلاو * فطاوعلا فطلي نزحلاو « اهمّو
 ْش « دايدزالل الصوت رورسلاو لاملا مدختسي حرب ام ناسنالا

 ا مساب )0 ادكلا هنع هزني ارش باتكلا مسا لعفي ايلثم

 1 ةئانالا 0 ام ةنامآلا

 ' ةيلاخ ةفيعص سفنلا تعال نزملا ىأنو رتل ا

 ا .ظافلاو «راثكألا ةبحمو ةينانالا لع لدت ماقرا نم الا

 "2 « ةيهولالا ت دجوف ترظن ينال « ةيبارتلا تاوهشلا اهدافم

 ومتث الو لالاب عابت ال ءناسنالا يف ةيونعملا ثاذلا شنو

 .هتيهولا د كد ينغلا تاو هةر رصعلا نايتف ثادبع



 ا ظ ظ يبلخ

 هتاذلم عبتيو اهرداغي رصعلا ىتفو « هلاوما ىلع صرخحيو

 دعب كراغصو كتقيفر عماريقفلا اهياءابفرصت يتلا ةعاسلا نا

 ناونع يش -ةلبقتسملاةيرشبلا ةلئأعلا شعر ىل لاقل نم كيج

 نأ رالس يرثملا امنفرصي يتلا ةايحلا وةتالالاسالا دا

 فولا صضريت- روماايفدودلا هاف ةيند ةأايح ى

 نم بدعا يق ( نبي ل ايا : 0 00 نا عومدلاو

 4 ومد كات 3 0 دا ةيقيق نم لحأ و يمانتملا كوص

 راش ل اهفراذ 2 و ضغبلا ناردا نم لاقلا لسغت

 يرصاللا 000 كح سصعاوشب نبلتلايرسكلا

 يوقلاىن :هلا املغتساو «ريقفلا || اعل

 ةعمطل 8 اهردأصم ىلا عجرت ِء ايشالانالءكيلادوعتل

 ءامسلا رحب احرف بلقني «نيزحلا اهيا «هتنناعيذلاى مالا

 ةحملاو «رقفلا نع ةاواسلا ةنآلا لايجحالا لعتت فوس

 نازحالا نم



 0 ا ا

 بحا ثيردح
 دا د ا

 انآ رظني ةايحلا ميص يف ىتف سلج درفنم تنب يف
 مسر ىلا ةنواآو «سكاوكلاب ةنادزملا ءامسلا ىلإ ةذفانلا نم

 ١ ههجو لع هناولاو هطوطخ سكعتت مسر ٠ هيدي نيب ةيبص
 حالم ةروص .ةيدبالا ايافحو ماعلا اذه رارسا هتلع ربظتف

 ةحباسلا حاورالا ةغل هقفت اناذآهنيع ةلعاج هيجانت ةأرما

 يملا اهرانا ابواق هعومجنم ةعدتبمو ةفرغلا كلت ءاضف يف

 قوشلا اهمشاو
 ماع وا ةرهتسم مالمحا لك ماع تن اتك

 70 ا دلو هماما مسرلا ىتفلا عضو « ءاقبلا ةأيح نم

 : كو



 ان تأ ثيدح

 ! يسن ةبيبح اي»
 .نلرم لققت ال ةعيبطلا ةقئافلا ةيظعلا قئاقحلا نا

 ابنكل «فراعتملايرشبلا مالكلا ةطساوب رخآآ ىلا يرشب
- 

 -ةكس ناب رعشااناو. ..سوفنلا نيب المس 0000

 كلت نم قرا لئاسر ةلماح انيسفن نيب ىعسن ليللا اذه

 انيبلق لع انيبلق باتك ةيلات «ءاملا هجوم ميسنلا اهبتكي يبلا

 ءاسجالا رسا في سوفنلا لعجو هللا ءاش الكم نك ١
 .نايتبييح اي نواوقي ٠٠١ مالكلا ريسا ينلعجو بحلا ءاش

 .قارفلا ةعاسزا تدجو اناو ٠ ةلكأ ران داسلاب كك كل

 ءاقل لوا دنع لع اثم ءنيدي وسلا ١0 لصف ع وقل مل

 نكت مل كيلا ةرظن لوا ناو «روهد ذم رخل 0 ٠
 ىلا ةعاسلا كلت نا ىيح ايا 0 ةرظن لوا ةقيقحلاب

 الق تاءاس نم يش نرد ماعلا نع نييفنملا انيبلق تعمج

 .كللت لثم في  اهدولخو سفكاةلزا ١ عدت



 ها دع 1

 . يقانلا اطدع هجو لرع عانقلا ةيطلا يفك ةعادلا

 00 الغ هب نونظلاو

 آ 00007 «ضورلا كاذ يبيح اي نيركذت له
 000 012 نا نيلعت لهو ؟ هيبح هجو رظان انالكو

 8 لع ةقفشلا نم قشبنت 1 يل كتبحم نا يل لوقت

 ءاطعلا ترا نيملاعللو يقاذل لوقا نا ينتلع يتلا تارظنلا

 70000 ىذلا نم ظعا ول لدعلا هردصم نوكي يذلا
 00 4100 فورظلا ايعدتت ىلا ةحللا ناو ؟ ةسسحلا

 ْ تاعقتتسلا
 )00000 7 كت نا اهديرا ةايح ىتيدبح اي ياما

 0 زادعا قدحنت و قف آلا ل اوت ةامح

 0017 او اناو كحل امدنعت أ دعا دق ةاح . هنو
 هللا ينع دوا يتلا ةوقلا رابظا لع ةرداق كنوكب نم وم ينال

 سشلا تينت التم «ةريكر لامعاو لاوقاب ةمسختم اهايا



 ١6١ نحل ثيدح.

 يل ىتبحم لظت 0 تاذ ليلا 0
 في

 ةيلاعتمو “ | يمعتل ةينانالا نع ةهزنم قبو «لايحالل و

 )» ركل امصيصختل لاذتالا

 ءاضفلا د قفالا ءارق و علط لق رمهلا ىارر ةذفانلا

 : ةلاسرلا كللت قار عجرف ' ةغطل ةعشأ

 هللا دي نم انجرخ امدنع هتدقف يذلا ليلا ئصن تناو

 « . ىتدبح اي ىنيحماس - دحاو ل ف

1 

 اكعح
 11 م : 00
 ا ل رست 0 8 9 00 هاا /
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 مكنالا ناويحا
 6 ركحلا سفن هجهنل مالك مك 5 الا نارا تارظخ قفوا»

 ( يدنه رعاأش )

 تررم يتاقاع ىلع يناليخت هيف تبلغت موي ةيشع يف
 تعادت روم لزنم ماما تفقوو ةنيدملا ءايحا فارطاب

 ا31 دع ريخت رثا ىو 4 ب 1 و هاد تنادحلو ةناكرا

 )0 انوه الك تبأرن نزحم لاوذ لَ لديو ليوط

 للعلا تكحتساو فيعضلا هعسج حورقلا تألم دقو

 000 دإ لم ةقاملا علا قمري راصف« لوزملا هلكمم

  طونقلا ماظم اهيف تدبو لذلا حابشا هيلع تعسو نيعب
 مجراسل ثدذخا دق سعشلا د15 فرد 1 الاب

 '00 0س ةدعلا ةروجتلا ةعفلا كلت نع ابسافلا ةرارح
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 | مكبالا ناوبحنا

 نيعب اهتمري راصف ٠ فيعضلا ناويحلا يدبطضم دالوالا

 تفرع ول اًداو لهم لع هنم تبرتقاف ٠ ةعّدوم ةفشآ

 (هسوب يف ةقفش هليدبأو هدئادشيف هيرعاف هلاسلا 000

 لالحنالا تبراق ةايح اياقبب كرحتو ىنفاخ هنم توند الو
 ُُ وفي مذاو . ءانفلا اهيقارو ةلعلا اهتلش مكاو ًاروزتسم

 ةوالحو ماحرتسا ةرارح ا ميفشرلا "يار آظا ضوبنلا

 تمأق ةرظن -- ةمالمو فاطعنا اهيف ةرظن - فاطعتسا

 نم غلباو ناسنالا ناسل نم مهنا تناكف « قطنلا ماقم
 تكرحت نيثيزحلا هينيعب يانيع تقالت الو ٠ ةأرملا عومد
 تعدتباوتارلظنلا كلت تمس نا ا ينطاوع

 : اهدافم تارظن ٠ رشبلا نيب فراعتم مالك نم ًاداسجا اهل

 «سانلادابطضانم تنامام ىتكو الها ٠

 يتنيكسو ينكدتتاو ٍضما ٠ ضارمالا | نم تدساق امو
  :نرم تب ره كيف دال 'اقد سعشلا ةرارح نم دتسا



 مكبالا ناوبحا 04

 نم رتل داهو كك تامتلاو هتوسقو مدآ نبا ماظم

 مذا . هسفن نم ةشحو لقا ئارخ نيب تابئخاو هبلق

 (ماكحالا 0 د0 تح, ام ندرا نكس نم الاثنا اف (ينع

 نبا نمد ين | < ريمح ناويح 0 ٠ ١ لدعلا نر ةيلاخ

 0 هتففر يفو ءافو الخ لدم ثم تك مدآ

 تاتفب يفتك ا كدكو «هئيج دنع ايحرتم «هدعب مايا امدح

 ني ا كلو . هسارضأب هد رج مظعب دعسأو هتدئام

 ٠000| هد ناظا -ىعج فس ضارمالا تبشناو تمرهو

 م ةاسفلا ةقزالا نايبصل ةيعلم يف ريصو هراد نع يندعباو

 0000000  راذقالا لاحرا طعو « للعلا لاب ًافدهو

 ئ نيب و ىيب 28 هين تييركا « فبعض ناويح «مدأ

 ( ماوق تفعض ام اذا «نيذلا رشبلا كناوخلا نم نيريثكلا

 2 نطولا نع فوب راح دونج لثم انا . مئاح ءاسومهقزر ل



 66 3 0 مكيالا ناو

 0 اذا ىتح « مهت هاك يف ضرالا تا هو مهتبيبش

 رعأ لتف نأ انا . مثوسلو مثودعبأ معمل (لقو ةاحا ءاعش

 2 ةح هر ثتربهسو 4 ةيشلا باق جي رهن ةينص تلي

 ؛لبقتسملا لاجرداجيال ةأرما تبعتو«لافطالا ةيبرتل لال

 ارماو ايضم ًاسن تصصا ترحعو تكانت ا

 4 ! كاسقا امو مدآ نبا اي كلظا ام هآ ٠0 ًاهوركم

 يسفنو موفي يبق و رلكشت ناويحلا كلذ تارظن تناك
 / كا ىلدجي ء ءانياب ينارو هصل و هيلع ع نيد ك4 ١

 هم م هجاعز | ما 1 هيليع ضمت ٠
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 ا م 1

 ملسلا

 اك الك دع

 '”ادحاو _'راصغالا تول نا دعب ةفصاعلا دك

 يدا لع ةرسسكتملا قربلا اياقب اهناك موجنلا تنابو «عورزلا

 ا( 00 ترك « لوقحلا كلت تنكسو « ءاهسلا
 نك

 ىلع تثجو اهدقرم ةيبصلا تلخد ةعاسلا كلت يف

 ” دسجتو اهتارقر تدعاصت َ لت كر اع

 00000 لا هدر» :تاككلا ءذهب :تاحلا اهسافنا
 ةكحي يفاقلا حورلا اهيا ةعجرا . ىتشاشحتباذو يعومد

 :ىمالا يب ؟كتو دال ينافج دقف؛ناسنالا عن نع وعسل
 توما نم هذقنا - ةددّْذا برحلا لااخم نيب نم هصلخ



 ا هللا

 ينسف يوقلا ةوق هيلع تنج اةيعض ىتف ةمحراو ىساقلا
 0 يصاخو برملا كتودع ىلع ةبحلا اهتيا يبلغت 6

 وا ينري هعدو توملا اهيا هنع دعتبا - كلئانبا روف

 « هيلا ينذخو لاعت

 هاهي اس مضت ىتف لخد ةقبقدلا كلت يف

 ةيبصلا .:ىم برتقاو ةيزمرق فرحا ءاجيملا الع ل |
 ه0 ىلع أاعضوو اهدي ذخا 5 ةماعلا ةعمدب اهايحو

 حراجلا بحلا لماوع هيف تفلات توصي و « نين 0١

 نيكبت نم قا دقف ىلفجت ال » : لاق حرفملا ءاقللا ليعافمو

 برحلا هقرس نم ملسلا كيلا داعا دف يحرفا - هلجا نم

 ينكفك ٠ عماطملا نبا هبلس ام ةيناسنالا ىتف كيلا مجراو
 تم ىتم 00 ةما بوعشللنال يشار يتببح أي | عمدلا

 ممسو بعث « أ يايا نم يجن ال -بوعشلا ةميا ةواسق

 الف «وه انا م رتيةتيفودعلاهعسوتو«هفرصتقثوألا



 آملسلا ء | ه4
 و 9 ٍُ ا م
 نكس أعب رم روزيل ايانملا عترم ]نم ءاج الايخ ىنيبسح

 7 نيب 1سم تلم ةقيقح اناف يناخت ال . نوكسلاو كلامج

 7 « كتداعس ةياورل ةثطوت نوكتل سلا لجر اهظفن لك

 'مالكلا نرع عمدلا بانو كاذ ذا ناسالا دقعنا

 اريقملا حوكلا كلذ لوح رورسلا ةكئالم تماحو
 عادولا دنع هادقف ام نابلقلا عجرتساو

 "لقحلا طسو هِي ناثالا فقو حابصلا ءاج املو
 1  ثيداحالا نم اهف هك دعب و « ةعيبطلالامح يف نضانأد 5

 000 1 لاثو ىصقالا قرشملا وحن يدنجلا رظن اهفاام

 ١ وخلا !اط تا ضنا »
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 اذ لس 5 نيب لص
 ره ةفض لع ةسو رغم ةركن ٠ ةشطاعلا سوفللا هم قس |

 لقتتي لبلب ٠ ةحئاجلا بولتلا اهيلطت ديا لاما ٠

 امطل | حراو ا ايالخ لمت اماغنا دش مالكلا ناصغا لع

 مظاعتل مث فق : ةشلا طخ قوف ربظت ءاضي ةيغ ٠ ةقرو ٠

 لح راهزا يورتل بر ءامسلا هجو هلو دءاصتلو ٠

 عطاس رو ٠:تايحلالا سانلا اعل ةحلالا هعشعب كلم ٠ ةايلل | 1

 ملا تورتشعا لم لاكم هي الوألا 4 الأ

 قيسوما هلا نولوبا هاعشاو بلا 1 ٠

 ىلع ساجيو طلال يدع ةطاسبلا يدتري دخخو 0 ظ



 راامنأ 0 ا

 ليللا ةنيكس هِي رهيسو عادتإلا ملعتيل ةعئبطلا ناضحا

 ضاير يف هباقتابح رذبب عاّرز ٠ حورلا طوبم ًارظننم
 ' تدجلو ةناسلالا هاغتست ابضخ اعرز تذتف «رعاوشلا

 0020201 يف نانا هليجت يذلا عاشلاوه اذه

 اذه ٠ يولعلا 4 0 ىلا دوعيو ماعلا اذه عدوإ امنع

 دعاصت 0 و ةريغع ةماستبا الا رشبلا نم للطي ال يذلا

 00007 لاو ةلج ةح ًاحابشا ءاضنلا المو هسافنا

 ىوأملاو زيخلاب

 مي 00 لاب ىتم ىلا ناسنالا ايا ىتم ىلاف

 ضرعتو ءامدلاب بارتلا مد اوابج ىلالل اتوب رخغلا نم
 ايوان مهسفنا نساحم 1ىرم كنوبهي نيذلا نع لماهتب

 ريش باقرأا اونحا نيدلأو ةلتقلا رظعت م ىحو ؟ ةءادوو

 ةظ ٍِق نادحالا رون نوكني اع ىساتتلو دايعتسالا

 )071 ٠ وقرصيو راهنلا ءاهب ىرت نا كولعمل ليللا

0 



 ااا

 ءداعسلا هل كتونت الك 3

 ملفت دق « ةايملا هذه ةايحاي « ءارعشلا اهيا اي تاو 0
 راغلا ليلكأب متزفو لايجالا ةواسق نع أرسسق لايجالا 1
 كلل سير بولقلا ف ع كومو رورألا كار 1

 ءارعشلا اهيا اي « ءاضقناو



 ٍِي لل را

 دك ارك 6

 ا (ا007 او نوناك ١ ف سيراب يف تبتك

 يا ىنئدلو مويلا اذه لثم يف
 1 ١1 ةترم نيرشعو نا كنه ف مويلا اذه لم كا

 ' خارصلاب ءولملا دوجولا اذه تيسديا نيب ةنيكسلا ينتعضو

 1 كارعلاو عازنلاو

 ١ رارسادعب كاردا : ىنكل 0 يلوح رمتلا راس هس 5ك يردا

 ١ مالظلا ايافخ تفرع الو «رونلا

 ظ ١ ظ رمثلاو ضرالا 0 صح نييرشعو 1 0 لق

 ١ نكلو « ىلعالا يلكلا سومانلا لوح بكاوكلاو سعشلاو



 0 00 هدأ ْ

 0 اثم سومانلا كلذ ءامم | الا سمت يسفن اذوه

 لعت الو “٠ هناكي هنا يف رحل جاوما ىدص ف 3

 كك ردا عيطتسأ الو « هرزجو هدم يفاغاب 3 لش هتيهام

 2 لك نامزلا دب ىتطخ ةلس نيرشعو 07 ذنم ا

 ا 00 . لئاحلا بيرغلا ماعلا اذه باتك

 ءاشا نا اررطرا ءيشال ىلا ضرت ( يفاعملا ةسبدلم

 : ةريذكم ٠

 يسن ىلع محازتث تاراكدتلاو راكفالاو تالمأتلانا 0

 ا 0 فقوتو 4س مويلا اذه لثم لا يف
 ١ هددت مث « ةيضاملا يلايلل للا حابشا ينبر 53 «ةريطلاولاا ْ

 لحمتف « قفشلا طخ قوف مويغلا اياقب حايرلا ددبت اك
 ةيدوالا هي يقاوسلا ديشانا لالحما يتفرغ اياوز ب
 ٍْ ةيلاخلا ةد : ,

 يتلا حاوزالا :يجت ةنس لك نم مويلااذه لم ف



 كدلوم موي 11

 ؛ ماعلا فارطا عيمج نمم يوحن ةضكارتم يحور تعسر
 لبس ىلع عجارتن مث + « ةنزحلا ىركذلا يناغا 0 يب طيحنو

 ' لمه ريطاا نم "با لام تانرلا ءارو ىنلختو

 ةهينه تفرفرف « ابطقتلت ًاروذب دجت لف روجمم ردبب ىلع

 را نوح لا علق تراطات َ

 ( ةرباغلا نا ينأعم ياما بسعتلا مويلا 0 ف

 ا راالف اليوط ايف رظنا ةلكض ارم اهناك

 لام" الا دامو ”ثتاومالا ذو ةساشلا نيسلا

 م ضمأو ”حوبشلا مالك ةدعجتلا ينامالاو مالحالاو

 مث « يهجو ريغ ىرا الف « ٌةآرملا كلت في ةيناث زظناو
 " زطتسا غث « ةباكلا ريغ هيف ىرا الف يعجوب قدحا

 ١ 0 اكل وأو ؛ ؛ كش ال ءاسر ها

 ةطنغلا نم 6ه والخ لثكا

 تلحا دق ةراغلا ةنس نيرشعلاو سهلا ٍ
5( : 



 ١ هسا 1

 .هنونسحتسلام تهكو سالاةهركيام تيحاام ا

 :.ةرآلا ها كا أبص تدك اع ةتبحا يذلاو

 لك يف ةبحهللاف «ةايحلا ةيان ىلاة حاس نالا ب
 .هأيا يندقفي نا دحا ردقي الو « هيلع لصحا نا عيطتسا أم

 ءاعتاب هتوعدف « ةديدع تارع توملا تخاذل

 تضقتن الوتوملا لسا مل نو :انلعو أرسدب تبدششتو ةبذع

 ةايحلاو توملاف . اضياةايحلا نحاترص ىآ

 ءاغاب اكراشتو «ةذللاب اعراضتو «لاحلا سد
 يفاطعناو ىتبح امهاتو « ىنينحو فو

 يتفرعم وعل ومن ىح تناكف ةيرللا سا 00

 يكاردا عاستاب مستلو «بتاوحلاو رول سا
 علل لاحألا انش يلا ةفيخلا مانصالل مهعوضخ

 هافش سمالم ايناوح تمعحنو « ةروسلا ايدل

 < ةيرحلا يتبحم ديصلاءالّره بحاتنك سا



 كسذلوم مود اذا

 | 01 !!يراوضلا كانحا نوابقي نايمعم منال «ميلع قفشاو

 ' (نورعشي الو ةثيلايعافالا ثاحل نوصتميو «نورصبب الو

  ةيرحلا تيبحا دق . نولي الو ممرفاظاب مثروبق نورفحيو
 )00 الا اهاضا دق ةاتف اجدجو ىتال يش لك نمرثكا
 70011 نيد رم ًافافش الاخ تراصوتح «لازتعالا اهلحتاو
 ( قي رطلا يرباع يدانيو « عراوشلا تافطعنم يف فيو

 نوفا الو قاوععسا الغ

 000 داسبلا تحا دق ةنس نيرشعلاوس جلا فو

 'اموبلطي " ايلطا اوءوب را ظفتملا تنكف ؛ رضلا عيبتج

 ع اهءادقا رثا ا رادع مهليبس يف طق اهدجا / ينكل

 جراح اهتوص ىدص تعمم الو ؛ ّ روصقب ةطيخا لامرلا

 يسع تعج اهبلطي تدرفنا الو ٠ مهلك اه دفاولا 0 ترم

 قامعايف ايحو دلوت ةيبص ةداعسلا » : ةلثاق يلذا يف سمهت
 هو

 ل يلق دك الو ١« هطخح نم هلا يح ناو ناعلا
٠. 

٠ 



 اهدجا / ىنألا 7

 يف سانلاو - ًارينك تبا - سانا 0 ا
 اراب تحاوو «ةأيحلا سرس ا : ةثالث يرش ٠١

 يناتلاو « هتساعتل لوالا تيحا دق كا ان دساوو 00

 هكرادمل ثلاكلاو « هنحامسا

 تبهذ اذكهو :ةنس نورشعلاو سما تضئنا انس
 ملثم ؛يتايحنم ةطقاستم « ةعباتتم « ةعراستم ”يلالو ت١

 فرحا حاير ماما رخل قاروا رت ظ

 غلب بعتم رئاس فوقو «اركذتم تمقو قد 00

 يئايح ىضال ىرا الف ةيحان لك ىلا رظنا ( ةبقعلا فصتنم 1

 «يل اذه» : الئاق سمألا هجو ماماهيلا ”ىوا ناعيطتسا ًارثا 27

 اع ةرعم ةببرغ اقف 4 ءادوسلا نيكل تارطقب



 .تيس داوم موي ١ ا

 ١ « ةروشنملا قاروالا هذه يف ٠ ةقسانتم ةنيابتم ًاناولاو ًطوطخ

 يراكفاو قطاوع تنفدو تنفك دق « ةرثعملا موسرلاو

 « ضرالا نطب هي روذبلا عارزلا نفدي ايم « يالحاو

 ايانث نيب روذبلا يتليو لقحلا ىلا جرخي يذلا عارزلا نكلو
 مايا ًارظتنم ايجاز الم ءاسملا في هتيب ىلا دوعي بارتلا

 الب يلق تابح تحرط دف انا اما « لالغتسالاو داصحلا

 ْ راظننا الو « ءاجر الو « لمأ
 ىءارتف « رمعلا نم ةلحرملا هذه تغلب دقو « نالاو

 'انالنألو « ىمالاو ديبنتلابابض ًءارو نم يضاملا يل

 .دوجولا ىلا رظناو فقا « يضأملا باقت ءارو نم لبقتسملا

 مهتاوصأ مع اوسانلا هوجو ىراو «“ ينذفان رولب لالخ نم

 0” زانملا نيب مهمادقا عقو يعاو « ءاضفلا ىلا ةدعاصتم

 مهولق تاضنو ملابما تاجوو مهحاورا سمالمب رعشاو

 .تاؤرذيو نوضكارتيو نوبعلي لافطالا ىراف « رظنا



 | 5 هس دلوم موي

 ىرأو ؛ نيبقبقم نيكحاض ضعب هوجو يف مهضعب بارتلا

 هس رغب مهن مهسوور نيعفار مزعب نوريسي نايتفلا

 ةعشاب ةنطبملا مويغلا يشاوح نيب ةبوتكم بابشلا ةديصق

 نست و ناصغالاك نينتتيو نرطخم اياصلا سر 0

 شعترت نوفج ءارو نم نايتفلا ىلا نرظنيو راهزالاك

 يلدود لبم لعن 0 خويشلا ّى 1 و <فاطعنالاو ليملاب

 0 « ضرالاب نيق دح ( يصعل اع ناك رت ( روبظلا

 ضف اهوعاضا سصهاوج نع بارتلا قئاقد ناب نوثمحيب

 حابشالاو روصلا هذه عيمجي الماتم رظناو يتذفان ناك

 ةئدملا عراوش حل اهيديةرياطتملا « اهي 20 0

 ةيربلا كراف « ةنيدملا ءارو اب المأتم رظنا غء اهتقزاو

 لولتلاو ؛ جاكتلا ةك «سيهرلا لاما نم اهيفام لكلا

 بانعالاو «ةيمانلا رامالاو 3 ةارخملا ةيدوالاو 4 ةمسانلا

 رايطالاو « ةمرتملا رابنالاو «ةرطظعملا راهزالاو 4ةليإ 0



 1 هكيسدلوم موب 6

 ” ام لكب رعلا ىراف « ةيربلا ءارو ام ىلا رظنا مم  ةدرغمل
 ' امو  رارسالاو نفادملاو * ىئامملاو ىئارغلا نم هقامعا يف

 ا ( ةعراستللا ؛ ةبوضفلا < ةدبزأملا جا ومالا هزم ءيوعس ُُط

 1 ع ( ةلئئاتلا « ةددنحلا « ةدعاصتملا ةرخمالاو « ةنوابتملا

 آلا ريغ ءاضنلاىراف ءرحلا ءارو اهب المأتم رظنا
 1 نسوعسلاو ؛ ةعماللا ىك اوكلاو ؛ ةحماسلا ماوعلا نم هيف ام

 ١ عفا 000 داب امو ؛ تباوثلاو تارايسلاو « راشالاو

 ا" دكساتملا « ةلومتلل + ةدلوتملا ؛ ةعزانتملا « ةملاستملا بذاوجلاو
 سيل يك عرشل فاشل « هدسدم الو هل دع ال سومات

 هذه عيمج لم اتاو رظنا ٠ ةياهن هتياهنل الو ءادتبا هثدبل

 امونيرمشعلاو سجلنا ىبسناف يتذفان رولب لالخ نم ءايشالا

 )00 ]| ضاعدعب قاس امو لابجالا نم البق اج

 نم ةرذك ةنلءاو هافخلا ام لكب يطيحو دك نورك

 "عي_دمرس « قامحالا "يلزا ٌءالخ يف فجرت لفط ةدت



 اا هدوم 1 ظ

 كت ةرذلا حده اك عشا 0 دودجلا يدبا « ولعلا |

 رعشا ٠ «انا » اافقوعدا يتلا تاالابدحا سفنلا هذه 3

 ءالعلا وحن اهتحنجا نالا مفرت يصف ٠ اهجيجض معماو « ابكارحي ١

 مويلا لثم يف ةشعترم لياّتنو ٠ ةيحان لك ىلا اهادي دتمتو ١
 ( اهمادقا سدق نم دعاصتم توصبو ؛ دوجولل اهئابا يذلا "

 ٠ ةظقلا اهيا مالس .ةاللاخا مالس «.: هكا خخ رصل 1

 ةظ كرونب ىماغلا راهنلا اهيا مالس ٠ ايلا اهتيا مالس ١"

 ٠ ءامسلا راونا كلاب ريظملا ليللا اهيا مالسو ٠ ضرألا

 ضرالاةبيبش ديعملا عييرلا اهيا مالس . لوصفلا اهتيا مالس

 فيررخلا اهيا مالس ٠ سهلا دج ميذملا فيصلا اهيا مالس ٠

 ءاتشلا اهيا مالس ٠ لامعالا ةلغو باعتالا راث بهاولا |

 ةرشانلاءاوعالا اهتيا مالس . ةعيبطلا مزع كتاروشب عجرما ١

 ةتدسفا ام ةدلصأا لامحالا أبتيا م دك ماوعالا هتفشاام |

 ءالس ٠ لاكلا وحن انب رئاسلا نمزلا اهيا الس ٠ لاس



 مالسلاب 00 را عطبس كنالا نيلعلا أما كلل مالس و

 كنال 04 ءاعشلا أهتيا ل مالسو . ومدلاب ويم كفو

 « ٠ ةرارملا مط نيقو ذت تناو مالسلاب نيظفلت

0 
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 ا اله سسيو> متم

 م6 لفطلا
 رضاسل

 دع دع

 ةرهزاك ًادرشتم تعلو .: كرد ةيساق ةدحولا تنال

 ) يدوحوب ةايحلا رعشت ب ةيلاعتملا روذصلا لظ ف ةتانلا

 ىسفن تظفشسا ذف مويلاو ٠ ةايحلا تاكل انا الو

 تدمج ّ « تللهتو تبيهتف « اهب رقب ةبصتنم كتأرو ِ

 ةلعتشم ةقيلعلاىأر امدنع يعارلا كلذ لعف التم 2ك |

 كش و؛يتبيحاي ةيح 1 اولا سماالم سهالاب 52

 جيم و ضرالا هجو رتسي بابضلا ناكو « ةقيعض سمعا ا

 لك ىلا تفلتا تنكو ٠ ةفصافلا دوعرلا هباشي رحبلا جاوما



 1 عوسي لفلعلا 56

 | ٌتالايخو ىناجي ةفقاو ةعجوبملا يئاذ ريغ ىرا الف ةيحان
 | ادق مويلاو “ ةعئاجلا ناب رغاك يلوح دعاصتنو طبهت ةلظلا
 ) جاومالا "0و < ةعبطلا رودلا رمغو «ءاوملا تح
 1 احلا رارسا ىرأو كاوا ترظن اينكف ؛ مويغلا كفو

 ا و 7 روفصلا 2 اهتدحي يلا تالاملاك كي ةطرحم
 . اهئاب متي امدنع ةئداملا ةريعا

 | تضاف (يلابللا رطاخ يف ةتماص ةلك سمالاب تنك
 ةقيقد ف هلل اذه َ دقو « مايالا سلا 1 ةحرفم ةينغا

 ةقيقدلا كيت . ةاقو هدهمتو 3 ةرظن رم ةفلوم ةدحاو

 اهيناماو ةرياغلا ىسفن تادادعتسا نيب تعمج دق ىتسبح اب ظ

 اا رم ةجراخلا ءاضيبلا ةدرولاك تناكف ء ةّنآلا

 لك نم يف ةقيقدلا كلت ٠ راهنلا رون ىلا ملفا ضرالا

 | تناك اهنال لايجالا لك نم عوسي داليم ةلزنمب يتايح
 | يفامعا يف ةلظلا تلعج اهنال مو طو 0

33 



 | ظ عوسب لا

 ةداعس ءاقشلاو « عرب هب ا و( ماش

 ةحريم ءالا ني ع: يتبيح اةحللا تالسا ٍإ

 اذه يف اه را وابلعف نك « ةعونتم لاكشاو ةباته 1

 فاما يتلا ةريغصلا ةلعشلاف :دحاو ره 0 ا

 نم ردحنت ىتلا ةعشعشملا ةيظعلا ةاءشلاك يه درفلا ناسنالا

 ةدماولا سقت نا ابعيج مالا تالظ :ريتتو يلاعالا
 ىصانعلا درع طق لاح 0 اوعو ًالابماورس ١

 ةيرشبلا ةلئاعلا سفن يف ةنئاكلا فطاوعلاو لايمالاو '

 0 توم ميظع 2 نوبفرتي يتبيبح اي دوهلا ناك ا

 تناكو « مالا ةيدوبع نم مهصلخيل ىهدلا ءادتبا ذنم ٠
 امرتيمو يرتشملا ةدابع نا ىرت نانولا بةركلا 0
 نك تايحو ]| نم 0 و رالا 0 دعت لف 2 تنعش | ١

 تعض نولويا ةيهولا نا - لع 8 ةمور يف ي اسلا ركفلا ١

 ترتش نخل دقيديالا نفت لامحو ؛ فطاوعلا نع دءاشنت ا



 عوبسي لفطلا 8

 اممم ةفرعم ريغ لع ع ابك معالا تناكو « ة>وضيشلا نم

 ىلا قيمع ليمبو « ةداملا نع ةعفرتم علم ىلا ةيسفن ةعاحب
 روش 001 حرفي ّن | ناسنالا ملعت 8 ١| ةمحورلا هب 8

 لوخت ىتلا ةليملا ةيرملا يم كلت ٠ ةأيحلا لامجو س
 الو لب ةروظنلا ريغ وقلا نم برتقي نا لالا

 لم مهنم برتقي يايا 1 ىلا عنقي نا دعب 00

 مهتداعس لجا

 015 مدع يتبيبحأي ةنس ىلا نم هلل كلذ نأك

 0 |وح ةفرفرم موحت كيرلا بلقلا فطاوع
 «ناب»ناكامدنع - دلاخلا يلكلا حورلا نم وندلا ىشختو
 ا( لبو ًاعزج ةاعرلا سوفت المي جارحالا هلا
 ءافعضلاو نيك اسملا بولق لع هنابك يدياب طغضي

 ةحل فِ لب « ةدحاو ةعاس يف لب « ةدحاو هليل يف

 تَكفنا لايجالا نم ىوقا اهنالءلايجالا نع درفنت ةدحاو



 ا 2 ليلا ٠

 :نلانص تناك ىلا « ةامحلا كد تاظفلو 2 نا ءايك

 رمثلا ةعئشاو م رون عم تلزنف « حوراا دعا

 يف «رشلا نم ةنبا يتئارذ نيب الفط تراصو تدسجتو 1

 رسأو 5 م مهيشاوم ة ةاعرلا محن ثيح « ريقح ناكم ١

 دودم يف ىالا شقلا لَم مئانل لفطلا كلذ ء* لا 1

 نم عونصم شرع قوف سلاجلا كلملا كلذ - رقبلا

 ؛ حورلا ىل ١/ ةعئاجلا سوفنلاو « ةيدوبعلا رينب ةلقثملا بولقلا 1

 باوثاب فتاملا ميضرلا كلاذ  ةككحلا ىلا ةقئاتلا راكفالاو "

 يرتذشملا نم ول ناجلوص هفطلب .عزتنا دق ةريقفلا هما ا

 « همانغا نيب باشعالا لع كلا نيكسملا يئارال هلساو ا

 دايصلا ناسل ّلَع ابعضوو هتقرب افرنيم نم ةكحلاذاو '

 صلختساو « ةريمبلا طاش ىلع هقروز هي سلاجلا ريقفلا '
 فقاولا ىلقلا ريسكل اهبهوو نولوبا نم هسفن نزح ةطبغلا 0

 سيف نم هلايجب لالا يكسو « باوبالا ماما ايطعتسم, ٠
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 3 ا جرس لفطلا 38

 | ةنيديلشلا ةوانسف د ةطقاسلا ها 0 حور ىف هثرو

 .سابلا الفلا هناكم ماقاو هوو ربج يسرك نع لعبلا لزناو

 نيبحلا قرع عم روذبلا لقحلا يف رثني يذلا
 دوك دك د

 | هيب ليئارسسا طابساكسمالاب ينطاوع نكت ملوا

 ٍ ةيدوبع نم ينذتي صانع "يب ليلا ةنيكس يف تبقرت اما
 7س ورا ةعاحلاب ةرباغلا مسالك تر ثاما# يماسوإيلا
 ١ . نيب مئاض يبص لثم ل قرط لع ترس اما ؟ ةقيملا

 7 لع ةحورطملا ةاونلاكي سفن ن :5ت ملوا ٠ ةرومملا ءايحالا

 1 ” ١ تان رصانعلا الو.« اهتيعف ايطقتلي ريطلا ال :ةرغصلا
 ا ظ | تناك امدنع يتبببح اي سمالاب هلك كلذ ناكدق

 . رونلا نم بارتقالا فاختو ةللفلا ينناوج ف بدت يئالحا

 اهم وقي رضلاو يعاضا يولي نناذا ناك امدنع -

 ظ ا . ةحل كي لب « ةدحاو ةعاس يف لب « ةدحاو ةليل قف



 17 عوسي ل هلا

 .يفايح ينس نم لمجا اهنال « ينايح يس نع ىضنتث ة ماو

 نم يللا رظنو « لعالا رونلا ةرئاد طسو نم حو را مره

 0 نمو . كناسلب ىو كتر « كِنِع 3 ْ

 . ٠ يبلق راشعا يف لبو بحلا قشبنا ةلكلا كبل ١
 هي ردص يف يوزنملا دوذملا اذه يف ىللاجلا | مظعلا ب با ١

 عيضرلا اذه -فطاوعلا ةطنثاب فنلملا ليما بحلا انه ا

 : نازحالا لمح دق سفن ص ىلا فيطللا ش

 كلما اذ 23 1 ةدحولاو دج سانا ةرسم نطل

 ةايحلا هتوصب داعا دق ةيونعملا تاذلا شرع فوق يلا 1

 ةحرقملا لاف جا ىلا روتلا هسمالمب عجرا و « ةتيلا ياي ١

 طونقلا ةحل نم ىلاما هنيعب لشتناو « عملا ١

 ديك اك .

 ررصيسو ؛ارخ راشن «يتبيحأي الي نمزلا لكك ١

 ءاضفلا قئاقد تالت دق 3 لفطلا سافنا نال ء ارا راه



 عوسي لفطلا ش : م

 000 5 «الرحىقابح تناكو -ريثالا تايوناث تجزامو
1 

01 
5992 
0 

00 
5 

0 

15 3 
1 
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 ههسس يسمع ا

 4 را :ايحا

 د دل د

 كيدانت يحور نال يظقيتسا ! يتبيبح اي يظقيتسا

  #فقوف كوخ اهحنح دمت ىسفنو « ةلئاطا راحتأالا هارد 3

 رحل نكمسدما 000 . ةبوضغلا ةديزملا 3 ومالا

 نيرباعلا مادقا عقوو ليخلا كبانس ةجص ءودهلا فقواو

 نال « اظقيتسم يدحو تيقبف «رشبلا حاورا مونلا قناعو

 كيلا ينيثدت ةّبحلاو « ساعنلا يتقرخا الك ىلا 00
 يبيح اي ىسيضم حو س رق سلا ينيصقت امدنع

 ثتيمرو فيلا ثايط نيب ةثيئخملا ولسلا تالاخخل ندا

 تضاف « هناوتص نم ر وطسلا دابا دقيف وات نال / باتكلاب

 ىدح ب يلغقيتسا إ يلغقيتسا : يع ماما ءاضيب ةيلاخ



 جاور ةاجانم 4

 7 0 : ١
3 

 يي

 ءارو نم كءادن تعم دق ! ييرخ أي اذنءاه -

 0 ' ٠ 2 تاق «كيح ات نمالع ترعشو راخالا“
 نم يبوث فارطاو يامدق تاب « باشعالا لع ترسو

 ” معما ةرهزملا زوللا ناصغا تحت ةفقاو انا اه 00
 3 ! يبيبح اي كسفن ءادن

 طلبت ك1 اا وو ! يتببيح اي يلكت 0

 28 ريغ عماس الف * يِ 5 . نانبل ةيدوا نم يوحن مداقلا

 . سااعنلاوا اهراكوا ىلا تاقولخملا ميت رحد دق ةلظلا نال

 0 ' قلع تيفو ةيدملا فاكس ركسا

 ِظ

 0 د د د

 01 . 0 رمثلا ةعشا نم ا ءاهسلا تحمست نق

 0 ! يبيبحأي نان دع

 انيك ار اللا ةلظ نم ءاينلا تكا دق



 ةنيدملا علشا هب ترتسو توملا سافناو لماعملا ناخدب 1

 ! يتبيبحأي
 درك دك رك ا

 نيب ةمئاقلا مهخاوكا ع ىرتلا ناكس دقر دق -

 مسار وحن مهسوفن تقباستو فاصغصلاو زوحلا را

 ظ ! يبيبحاي مالحالا ٠
 تنهواو ؛ رشلاتاماقهذلا لامحا تخخانا رق 000

 اومتراف مهئافجا يعامل تاك ايهبكر ماطملا تابقع

 يتديبح اي مهبولق بذعت طونقلاو فوخلا حابشاو شرفلا لع

 الك د ا :

 ؛ةرباغلا لايجالا تالايشس ةيدوالا ف ترس د 000
 تثناف «ءايبالاو كولملا حاورا يلاورلا لَ تسال 1
 ةمافنو نيينادلكلا متاظعيتتراو ىركذلا راسم وك يتركف ٠ ا

 برعلا ةلابنو نيبروشالا 0



 ا 5 ْ ١44

 0 2 اة حمدا ةقرالا ةيبتريادرق

 ا 0211 افا سور ذقاونلا قوقش نيب نم تريظو
 ةجوزمم ضارمالا سافنا عراوشلا تافطعنم ف ترجو

 (ا00رآو نابسنلا رئاتمىركذلا تحازاف « ايانملا ثايلب

 ا هروماع ماثاو موداص
 دع دع د

 |0000 قلاحتو يببحاي ناضغالا تلياق دق -
 نابلس ديشن يعماسم لع تددرو يداولا ةيقاسريرخ مم

 لصوملا يفاغاو دواد ةراثيق تانرو

 « عوبلا مهقلقاو يلا لال روف كتسرادق
 مهلا ةرمسا لع تاعبطضملا تابمالا 7 تعراستو

 « نيدعقملا لاجرلا بولق زوعلا مالحا تعاراو هل

 ةاثرو د عولضلا لع مك ارو 1 39 00-6

 الك إلك ابك



 ام ْ حاورا ةاجانم

 رطع تقئاعو قبنؤلاو سحرلا تاور لسا لق ل

 تتوسو.ةنسطعلا نرالا سافنأاب حارات ُ ناسلبملاو نيعااملا

 « ةيوتللا تارملاو ةبعشنملا لولطلا قوف ميسنلا تاج عم
 ناريطلا ىلا انس اهنضنصو اقاطسلا 0000

 فرع ا ةيبز 11 ةقزالا تاور تدعاصت دق 6

 سحلا تشدخ دق ةيفاخ ةقيقد مهسا لثمو « للعلا مئارجب

 ءاورألا تعمل
-- 

 عباصا تيعاذو يبيبحأي حابصلا < اج لوقاوه

 ءارو نس ةيسعنبلا ةدددلا 1 افو 0 نافحا ةظقلا

 تقفافتساف « اهدحو دام 7ك الا ءاشتغتلازاو للا

 تعرتو تيندارا ينك ع هلم 8 ءودم كلا ىب هلأ

 ءذدب كلغ [ىتسم ب ريا ها تت 8 ادكلا +

 نأك 2 امر ىدص فو لا تعحرأف 6 0 53



 | اورأ ةاجانم 5

 |0000 وعلا ترداغ دق“. ةلصمتماق اهرساب ةعيبطلا
 | لوقحلا وحن تنقتاو اهرئاظح زعاملاو منغلا ناعطق تكرتو
 (ا0 0| بدو ىدلا رطقب ةعلتملا باشعالا سوور ىترت

 | ا تالهأتلا ايابصلا اهءاروو تابابشلا نون ةاعرل
 0 حابصلا مودقب ريفاصعلا عم

 1 ل زانملا قوف تطسبناو يتبيبح اي حابصلا ءاج دق -

 '00 فار رع رئاتسلا تحيزاف « ةليقتلا راهنلا فكا ةسدركلا
 ا” او ةللكلا هوجولاتنابق «باوبالا ميراصم تدتفلاو
 ا ١ مهداسجا لخادو ليال ىلا ءاسعتلا بهذو ع ورحل

 دق ةضبقنملا مهحالم ىلعو « ةايحلا راوج يف توملا نطقتي

 "0 لا اربق نوداقنم مك « فوخلاو طونقلا لظ ناب

 نيعماطلا نيعرسماب عراوشلا تصصغ دق اه. كلم لئام

 ا” ااودلا يودو ديدحلا ةلَتلق نم ءاضفلا التماو ٠

  فيعضلايوقلا اهيفعرصي لاتقةحاسةنيدملا تدبصاو راغلا



 كلا راسم
 فبإ

 معقل مرحلا

 ا راا/

 0 ما ريتملا باح مولظلا يب

ْ 0 

 اق يجف 4 يبيبحأي انه 0 0 اماحن

 كلأف ل يهف : يتبييحأي انه هاحلا 00 أما
 ؟« نهو

 ف ذ واذا و مثالاب



 م4

 00 سلا تحلم

 دك كا

 مدس

 00001 ةلزاوا ةحرف ةضرتم انآ نيرت

 7 كناكف «كارن الو كب رعشنو « كدهاشن الو كمعشف

 ْ )"19 / ارغب الو انحاورا رمثي بحلا نمم رحب
 ةكان يثو انتدئفاب

 نيطسدتو ةيدوالا عم نيضفختاو يباورلا عم نيد ءاصتت

  كضافخنا يفو « مزع كدءاصت ينف :جورملاو لوهسلا عم

 1 دوور كيلم ت79 «٠ ةقاشر كطاسبنا ينو «ةقر

  ءايوقالا عم عفرتيو نيطقاسلا ءافعضلا عم لهاست. ب

 ظ نينماشنملا

 )ال كح اونا كت ةيدوالاف نيحوشت فيلا يف



 ١ عراب 1
 : 0يفو « اهرساب ةعيبظلاك عم روثتف ةدشب نيروثت ءاتشلايفو

 ىفو ؛ لوقحلا قيفتست كفعضاو نيفعضتو نياتعت عيب 0

 هتلتق ايم كلاخغتف ىروكسلا باقث ءارو نيراوتت فيلا

 اراك هحفكا : سعشلا ماهس

 نم دكحاض ما *ء فيرذلا مانا تنك ةبداثا - للا

 تك ةيضاغأ ؟ ابسب الم نم ابتيرع نا دع رامالا ل

 ؟ جوانلاب ةسلكلا يلايللا روبق لوح ةصقار ما « ءاتشلا مايا

 تاج داعبلا اهانضا ةبيبح ما < عيبرلا مايا نتكلم

 هبرينتل لوصفلا باش اهبيحهجو اس اهساس ا 000 ١
 بولق ف ةعجاه ما ؛بفيشلا 1 تيك "ةعما ؟ هداثر

 ؟ نقلا 1 ُط و مور 5 تا نيبو راثالا

 د د ا

 يناورلا نموللعلاسافنا ةنيدملا ةقزا نم نيلمحت تنا ١

 لمدحت يتلا ةريبكلا سوفنلا لعفت اذكهو راهزالا حاورا '



 "جرا اهب 0 ١
 ْ اهحار ذأب يننلت 0-0 او( مك ءاجلا عاج وأ

 1 مق ةبرغ ار ا 1طا ةدررأا ند كن نيس ترا

  لعفت اذكه و ٠ مدا 0 م و« ْه 3 ب رطضتف 2 اه داقم

 0 نا حاو راب ةحلالا

 1 دمك أرثلو « كانه نيع ا وو « أنه نيئطنت لا

 ا 316 لعفت اذكهو ٠ طق نيفقت ال كنكلو ؛ ف

 ا تابلاب توقو ةكرملاب ايمت يتلا ناسنالا
 اذكهو. اهنيحت مث ًاراعشا ةريحلا هجوّلَع نيبتكت تنا

 ظ د درتملا ءارعشلا نحب
 00001 نمو « حلاك ةراح نيئيجت بودملا نم

 نمو ؛ حاورالا داك دلل فرعا نورت تولاك ةدراب

 7” 9 ىهدلاك رتنا ةلقتما :ءاضغبلاك ًاديدش نيقفدتت برغملا

 0 ؟ هيلع كنت ام لا نكي تايلا لوسر تنا مأ

 7 ١١ مث ةواسقب لفاوقلا نيسودتف يراعصلا يفةبضاخني رم



 0 00 ما
 ؛ حلا لايسلا كلذ تناتنا لبخ «لامرا ب

 لستملا 4 تروا تاس 7 ةمشا م جرا ا
 راهزالا لياتن ثمح :ةيدوالا تان 0 يف مالحالاك ْ

 ؟ كساتلا نعال باشعالا رصاختلو كب قف ا

 ذا يح « ايقامحا ل اسوق رع تق راعلا يف الظن روش | 7

 . :ردسلا نم ايتمتاو هل اعاذا تحف كيلع عم تدبإ 0

 بعالتملا بحضاءكلذ تنارتنا لف - س0 نال

 ؟ لزانملا لوح نيضكارتملا لافطالا را
 دا د 3

 نيا ىلا ؟انسافناو انتادهنتو انحاوراب نيعراستننياىلا '

 انيولق تالعشب نيلعفت اذامو ؟ انتاماستنا 0 را 2

 ءاروامىلا -قفشلا ءاروامىلااب.نيبهدت لل

 فوركلاوةديعبلا رواغملاى لا ةسيرف اهنيرجت ما 8 ةايحلا هذه

 ١ يناختو لممفت ىتح ًالامشو انه اهيفذقت كانهو ةفيذملا !



11 
 اا

 1 0ص ةرلا اهتيا 1

 دعو «اهرارسا بولقلا كل مب ليللا ا ف

 ةركاذ تنا لبف ٠ اهنافجا تازازتها نويعلا كلت روغلا

 ؟ نويعلا هتأر امو بولقلا هب ترع

 3 00 4 هقامسلا ىدص ريقفلا 5 كوع نيب

 كيب غلا م كباوثا يطو ٠أ .حاهوأت ةئب رخلاو هتقرح

 ليف : ا ليوع ةطقاسلاو « هتفحمل ك هرتملاو « هنينح

 00 هديك .تنا ما ؟ مهعئادو راغصلا ءالل ةظفاح تنا

 1 ؟ |ىجسج ىلا هلومت الا اًثيش اهعدون ال ضرالا

 ؛جيعضلا اذهو ؛ليوعلا اذهو ءادنلا اذهتناةعماسأ

 ١ مههلا دنع رنات مم ءايوقالاك تنا ما 9 ءاكلا اذهو

 "الف تاوصالا مثوحن دعاصتتو توتفتلي الف فكالا

 0 ؟ نودع

 00 هايج اي تن هاا « نال هع داو

 حمص ست ص رسصحسو
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 ندع مروبظ قو ءادعالا مزبما ىتحليللا ءاج ام

 ةيولا نيلماح :رورفاظلا داعف « حامرلا زخوو فورسلا

 مطويخ رفاوح عيقوت ىلع رصناا جيزاها نيدشنم « رفا

 يداولا ءامصح ع قراطأاك ةطقاستملا

 (بازيملا ف ءارو نم رمتلا علط دقو ةبحلا ىلع اوفرشا

 وحن ءوقلا سوفن عم ةخءاشتم ةقسابلا روغصلا كلت تررظف

 لو ماسو امن اك اطبلا كلت نيب قيودا ةباغ تناو ءالعلا

 نانب ردص لع ةرباغلا لايجالا هتقلع ليثا

 فركلاو ا مهتملسا ىلع ملت رمثلا ةعشاو نيرا 00

 ةبقعلا ةهبج اوغلب ام اذا ىتح « مهليلاهت داقتن ةديعبلا

13 



 .بييحلا عوجر ل

 00 1 اناا ر من حال سرك لجيص مهعكو دق ُهنأك ةيدامرلا روضصلا نيب فقاو سرف ليببص مهفقوا

 لعةيمرم ةدماه ةثجي اذاو «نيعلطتسّم هم اوبرتقاف ٠ اهنم

 : الئاقءوقلا ميعز رصف « ءامدلا عيجنب لوبا بارتلا ميدا

 ضعب لجرتف ٠ « هبحاص فرعاف «لجرلا فيس نورا »
 : ةينه دعبو : ني رسفتسم عورصلاب اوطاحاو ناسرفلا

 تقتاعدق » : شجا توصب لاقو ميعزلا وحن ثدحا تفنلا

 « هعزنن نا رأعلا نم « ةدشب فيسلا ةضبق ةدرابلا هعباصا

 2007 ارم ادنغ فسلا سل دق»: رثسآ لاقو

 « هذالوف قلخاف

 ةضبقلاو فكلا لع ءامذلا تديعدق » : را لاقو

 دا او اعتريصو دنإلاب ةرفشلا تقثواو

 اودنسا» : الئاق ليتقلا نم برتقاو ميعزلا لجرتف

 'ا00 ارلمتف <« هيجو انيرت رمللا ةعشا اوعدو هسأر

 حالمويلع ةرهاظ توملا باق ءآرو نم ليتقلا هجو نابو



 16 بييحلا عوجر

 قطن الب ملكتي يوقسراف هجو - راختلاو سأبلاو شاطبلا

 قل رم هجو “ حراف فساتم هجو « هتيلوجر ةدش نع

 رضح ينانبل لطب هجو« اهتم ثولا لياتو 00

 لس / ةنكل“ راهظتسالا عئالط ىأ رو راهنلا كلذ ةعقوم

 اوصعسسو هتيفوك اوحازا الو . رصنلا يزاها هاقفر عم دشنيل
 :ًاعجوتم خرص وميعزلا ىعذ ”رفصملا ههجو نع ةعم#ملا رابغ

 مسالا اذه موقلا ددرف «! ةراسللايف « يبعصلا نبا اذه

 رصنلا رمخي ئزكسلا مهيولق نأك اونكس 2000
 مسجا يش لطبلا اذه ةراسخ نا تأرف «ومصلا اهاجاف دق

 ميفقوا ماخرلا ليثا لثمو .راصتنالا نعو للغتلا دج نم

 هلعفي ام لك اذهو ءاوتكسف مهتنسلا سياو دهشملا لوه

 ءءاشلاب نايرح سيحتلاو ءاكيلاق «لاطبالا سا

 لاجرب لمجي الو« لافطالاب ناقيلخ خارصلاو ليوعلاو

 توكسلا كلذ -ًاراقوو ةيهءولحلا ترا



 بيبا عوجر |[4

 رفلا بلاخ ضبقت اهثم ةيوقلا بولقلا لع ضبقي يذلا

 نع مفرتي يذلا راسل 101- ةيرللا قع لع

 - ةواسقو الوه ةيلبلا هعفرتب ديزيف « ليوعلاو عومدلا

 لابملا مف نم هل ابطل ل ىلا تو 0 كلذ

 ٍ (ةفصاعلا"ي 2 نلعي يذلا كرت معا ىلا

0 0 

 توملا عضو يأ اوريل عورصلملا ىتفلا باوثا اوعلخ

 ”000 اد] ايناك هردص ةيرافشلا ءولك تناف“« هدي
 و 3

 ممبعزلا برتقاف : لاجرلا مث نع ليللا كلذ ءوده يف رلكتن

 طوض 0 يد 0 نود كلجوف (موقتسم ب

 يتاادبلا ف رعوا 0 00 1 هدنز 1 ّطو ١ رص بهذلا

 ةالسق ٠ هطومخ تحاح ىلا م هري رح 0

 بلا ههحو احاع ءارولا ىلا ةليلق عجارتو فارتالاب

 د أهمزعب ميزتتناك يتلا ىلا كلت 8-5 ةشعترملا هديب

 املأ ل

 ا م



 1 بييحلا عوجر

 اهنا عومدلا ممسك تراصو تشحن راو تسع ٠ ءادعالا

 لوحقب وبحم مب اصا هفارطا تدقع ليدنم يشاو- تسمال

 عرصف هتلاسب 8 وقدم ةيب 0 موي دهشيل ءاج ىتف دنز

 هقافر فكا ّلَع الوم اهيلا عجري فوسو

 ثول ماظم نيب حوارتل ميعزلا سمن تنك

 تحت أريق هل رفحن اولاعت » : نيفقاولا دحا لاق كانا

 أاهعورف ىذغتنو همد نم احلوصا برشتف « ةنايدنسلا كلت

 لذ 1 هل نر ةدلا> ريصتو هوق دادزتف « هاياقب نم

 « هسأايبو هشطب لولالا ٠

 بسرقب .هريقتو زرآلا,ةباغ ىلا هلممنل» 000

 رخل ىلا ببلصلا لظب ةروفخم هماظع لطم ا
 9 صهدلا

 بارتلا ل بج ثيح ءانه هوريتااه»

 هناجي هحمر اوسرغأو « هليمي كن هقيس كرت « هن أمدب



 "1 عوج 0007

 هذه يف هسنوت هلحلسا اوعدو « هربق لع هناصح اورحناو

 « ةدحولا

 ؛ ءادعالا مدي را اودعلت ال » : رخآآ لاقو

 ًاحالس عولا يف اوكرتن الو «ايانملا ضوخم ًاربم اورحتت الو
 هي وذ ىلا اهولمحا لب « دعاوسلا مزعو فكالا نه دوعت

 ظ « تاريم ريخ اال

 ةالص هيلاوح نيلصم وثجن اولاعت » هلا لاقر

 ظ "راسا كراتو ءايللا هل رتعتف « ىرصانلا
 ْ حامرلا هل نيلعاج فانك الا ىلع ةعفرنل : رخسآ لاقد

 نيدشنم هيداولا اذه يف هب فوطنف «اشعن سورتلاو

 هحارح هافش 00 و ءادعالا ءالشا دهاشف رصنلا زاهأ

 ظ «ريقلا بارح ابهمرغع نا لق

 25 هدنسلو هداوج جرس 4 هيلعن اولاعت» : رخا -1 لاقو

 لقبا وهف « ًارفاظ ءامحالا ءلَخدنو هحر هدإقنو ىلتقلا



 15 بيخا عوجر.

 « اليقث المح ءادعالا حاورا نم اهلمح نا دعب الا ةينلل

 نوكيف « لبجلا اذه فحل هعدون اولاعت»: رخخآ لاقو

 حاترتف ) اقر قاوضلا ريرخاو 2 عدن فوكلا قىدص ل

 فيفخ يلايللا مادقا عقو اهيف تن وكي ةيريا شهم

 ظ « ةأطولا:

 ةشحو ةيربلا ىفف « انبه هورداغت ال » : رخآآ لاقو

 نوكُيف «ةيرقلاةنابجىلا هلت اولاتت سة
 صلو ليللا ةنيكس يف هيجانت قافر اندودج حاورا نم هلإ
 « مثداحا ثيداحاومهب ورح رابخا هيلع.

 مهتكحساو هاجر طسو ىلا كاذ ذا ميعزلا مدقتف

 ؛ بو رحلا ىركذب هوجعزت ال » : ًادهنتم لاق مث ٠ ةراشأب
 راش انسوور قرذ ةئالا دع عماسم لع اوديعت الو

 ىلا ءودهو ةنيكحبب هلمحن اولاعت لب < حامرلاو فويسلا

 همودق بقرتل ةرهاس سفن يلا كلذ ينف ٠ هسأر طقسم



 اريل نو 0

  .ةنديعنلف ٠ ةنسالا نيب نم هعوجر رظنت ةيص سفن -
 « هنيبج نم ةلبقو ههجو نم ةرظن مرحت الك اهيلا

 نويعلا يعشاخ « سوورلا ييطأطم بكانملا ّلَع هولمح
1 

 ت1
 01 : ا : 0-05 امل

 . لعهدوقم 0 هكلا ل ب هرج ةكسل اوشمو

 فوبكلا اش ؛ رخآ ىلا تقو لم لهصيو ضرالا

 ميضلا ةدشب ميهيلا عم رعشت ةدئفا فوبكلا نك“ اهادصب
 ننال

 00001 غلا ةعشا ثيح « يداولا كلذ علضا نيب

 ةيلكلا نوجا ا لفل ٌفيَط اهماما



 رهرايسمع“ م جسسسال ١

 تملا
 دوك داك دع

 1. اي ر1]1م ىلإ هيضر

 . ةبحللاب يسفن تركس دقف «غا ينوعذ
 ٠ ىلايللاو مايالا نميحور تعبش دقف « دقرا ينوعد

 اورثناو ٠ يعضم لوح رخابملا اودقواو عومشلا اولعشا

 كسلاب اورفعو . ه4 دسج ُّس سجرنلاو درولا قاروأ

 اورظنا م يدق ىلع بويطلا اوقرهاو يرعش فوحملا
 . يتهبج لع توم ا دي هطخت ام اوأرقاو

 ينافجا تبعت دقف < ىركلا يغارذ نيب أقراغ ينولخ
 . ةظقبلا هذه نم

 ليان ةيضفلا اهراقولتانر اوعدو تاراثيقلا لع اوبرضا



 توملا لامج ع

 0 ا لل
 ا | اذ] نم اوكحو تايانلاو تايابشلا اوذتلا

 . فوقولا وحن عراستملا يبلق لوح اباقت

 ةيرعحلا اهناعم نم اوطسباو ةيواهرلا يناغالاب اومنرت

 ٠ هينيع يف لمالا عاعش او رظناو اولمأت مث ىنطاوعل ًامثارف

 الشم كسور اوعفرا مث « يقافر اي عومدلا اوما

 ةسو رع اورظناو رجتلا مودق دنع اهئاج راهزالا عفرت

 000000 لاو ىهتم نيب رونلا دومم ةصتم ثوملا

 )700077 قيتح ىنم اوعمماو ةيينه اوغصاو مكسافنا كا
 / : 2 1 ءاضيللا

 هافشب يتيبج اولبق ! يأ ينب اي ينوعدو اولاعت

 ٠ مكهافشب ينافجا اولبقو ككافجاب يتفش اولبق ٠ ةمستبم
 يقنع اوسمالي مثوعدو يشارف ىلا لافطالا اوبرق

 ' يتهبج اوكرابيل خويشلا اوب رق ٠ ةمعانلا ةيدرولا مهعباصاب



 0 توملا لاج

 نرظنيو نبرتقي يملا تانب اوعد . ةدمحتلا ةلباذلا مهيدياب
 ةعراستم ةيدبالا ةمنل ىدص نمعسو بع ف

 يل

 2 لاصقنرلا )
 ءاضف هي يحور تهبسف لبجلا ةق تغلب دقاش

 . قاتعنالاو ةيرحلا

 نع تبجحناف «يا ينباي ًاديعب ًاديعب ترص دق

 ايالخ ترمثو « بابضلا ءارو لولطلا تاهبج يتريصب
 فكاب تارحلاو لبسلا تاو < ضر رك

 حابشا ءارو تاقعلاو تاباغلاو جورملا تراوتو « ناسنلا

 ءارمحو « ىلا عاعشك ءارفصو « عيبرلا مويفك ءاضيب

 ] . ءاسملا حاشوك

 ةعارت تلحمساو رمبلا جاوما يناغا تعضعضت دق

 .ىرم ةدعاصتملا تاوصالا تنكسو لوا 0



 هدرا لاج 0-2

 ِ ةفلاتم دولخلا ةدوشناىوس معسا دعا لف « عامجالا بناوج

 ٠ حورلا لايما عم

 ظ مارا

 1 ٠ قبنزلاو لفلا

 ! لكأنسو لع اهوددمو جاعلا توبات نم ياياقب اولشتنا

 000 باي قربدحال ٠ نوهلاو لاقتربلا هز نم
 ةنبا اي عومدلا يفرذت ال ٠ ةطبغلاو بابشلا ةينغا اودشنا

 ٍإ : ريصعلاو داصحلا مايا تاحشومب ينرت لب « لوقحلا

 0000 لب ءدييتلاو وأنا يردص اورمتال
 ٠ حرفلا تبدو ةبحخا نصر مكعب اصاب

 اوعد لب « نيبكتلاو ميزعتلاب ريثالا ةحار اوجعزت ال
 ' . دواحلاو ءاقبلا ةحيسلل يعم للهتن ميولق

 ١ ضايبلاب اودرت لب « ىلع انزح داوسلا اوسبلت ال



0777 

 توا لاجج
 | .ه

 7 ىلا اخرف

 0 اوضمعا 0 ) تاصغلاب ينأهذ نع اراكتن الو

 فاتكالا ع يفوعفراو ةفروم نافعا ع ينوددم

 ..ةلاخلا ةيربلا ىلا" طس نا

 كلت 2 ًاربق يل اورفحاوورسلا ةباذ ل ولما

 . قفشلا راوج ستللا كتل 007 ةعقمل |

 ىلا ياظع لولا فات الك حت 0

 1 هيسداولا

 يناجي سلجوليللا حابشا يت ىك أعيسو أريق اورفحا

 -ضرالا ىلق ىلا ايراعينولدو باوتالا هد

 0 ودايحرو ل - ىأ دص ع له ءامد قوكدم



 ةضبق ةنفح لك عم اوقلاو معانا بارتلاب ينو رمغا امي

 يربق ىلع تبذتف نيرسنلاو نيمسايلاو ناسوسلا روذب نم

 ؛ يبلق ةحئار ءاوملا يف رشات قوت قدس رضاع ةصن

 عم لياتنو ( يتحار رئارس سهلا هو ىف ةحفار ىلاعتتو

 ٠ يالحاو يلايما يضام قيرطلا رباع ةركذم ميسنلا
 اوريسو يدحو ينوكرتأ - يما ينب اي نالا ينوكرتا

 ٠ ةيلاخلا ةيدوالا يف ةنيكسلا ريست اهثم ءاسرخ مادقاب

 صهازاقرفتت اثم ٌءودهب ينع اوقرفتو يدحو ينوعد
 . ناسين سافنا اهرثنت امدنع حافنلاو زوللا

 توملا عطتسي ملام كانه اودجتف ككزانم لاس

 .٠ كو ينم د نا

 70 ادب راص ةنولطت يذلاف « ناككأ اذه اوكرتا

 ٠٠.. ماعلا اذه نع







 ةينغا ؛ابوث ظافلالا يضترت ال ةينغا يسفن قاما يف

 «قرولا لع ربحلا عم ليست نا ديرت الف «يبلق ةبح نطفل
 يناسل ىلع بكسنت نلف « فافش فالقك ينطاوعب طيحتو
 كاضرلا

 ؟ ريثالا قئاقد نم اهيلع فاخا اناو اهدهنتا فيك

 اهيلعىشخاف يسفن تيب ىنكس تدوعت دقو اهدشنا نلو
 ْ ٠ ناذالا ةنوشخ نم

 تسل ناو كاخ لاح تير ىنع لات رش
 0 اهتازازتهاب ترعش ساس 0

 مجنلا تاعمل ةريعبلا كمت اثم اهنيت يدي لامعا
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 ةينغأ 6

 درولا ةرهز رس هدنلا تارطق ميت م اهحيبت يعومدو

 ةرارحلا اهرثعبت امدنع

 اهددرتو جيهضلا اهيوطيو ةنيكسلا اهرشنت ةينغا

 ةدقلا انفو مامالا
 لب اهدشني قحسا ياف « سانلا اهيا ىحلا ةينغا يف

 ؟ اهلتري دواد يا

 ةرح ةيأف «نيعسايلا ةرهز سافنا نرمم قبعا يش

 70011 راثوا ةياف « ىراتعلا رسم نوصاو # اهدعتنت
 نرقيو لبلبلا ةديرغتو رحا فصاوق نيب عمجي نم

 ؟ لفطلا ةدهنتب فصاوعلا

 ؟ ةحلالا ةينغا دشني يرشب يا



 وو ١١آ

 داك دك دك

 ٠ ءاوهلا اهلصفيو ىوملا اهب رقي ناقشاع ”طاشلاو انا

 هي دبز ةضف جزما ايك قرزالا قفشلا ءارو نم ينحا
 يباضرب هباق ةرارح دّرباو « هلامر يهذب

 ؛ يبيبح عماسم ىلع مارغلا عرش ولتا رِجتلا دنع

 ينلبقيفءقوشلا ةالّصب مترتا ءاسملا فو ٠هردصولا يع

 داجت فيلاو ربص فيلح يبيبحو عو زج جوجل انا
 قارتاف رجلا ةبقسو«ىيبح تاق ١

 : همادقا ّس

 نم نعلطي نك امدنع رحيلا تانب لوح تصقر 71

 17 . موجنلا َلَع نجرفتيل روغصلا لع نسلجيو قامعالا



 جوملا ةبغا [آ1

 هوأتلا لع هتدعاسف,.نسح تاذل مارغلا وكَشن بحللا تعمس

 ام اهتبعادو ةدماج يو روغصلا تمدان 8و ٠دهنتلاو

 000 اسال نع تس / مشا
 ا اولا كالا نع تقع كو . ءاحالا

 لاجمل
 فيط تاقولخلا قاعت امدنع ليللا ةنيكس يف

 ينفلتادقل يحبو -ىرخا اديس رأت افرتم ريما ىلا

 ةظقي بحلا ةقيقحو سحانا نكأو « رهسلا

 ةعا تقع اهاذو ىاح هذه

2 / 
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 ْ دا د د

 ينذخأتف يلاءالا نم ةحلالا ينحرطت ةيضف طوبخ انا

 ةيدوالا يب قمتنو ةعيبطلا
 ينتقرسف تورتشع جات نم ترثن ةليمج ةىللانا

 لوقحلا يب تعصرو حابصلا ةئبا

 راهزالا عفترتف عضتاو « لولطلا مدتبتف يبا انا

 لمهنا فعسم لوسر اهني اناو ناقشاع لقحلاو ةهغلا

 كالت لع ىئشاو اذه ليلغ دّرباف

 سوقو يودقب رشت قربلا فاسو نءرلا توص

 نيب ئدحت اتدلاةاحلا لمص - قازيسهل م
 'ىداهلا توملا فك ١ ىلع شننتو ىبضغلا ةداملا مادقا



 ا ةيعا 10

 ىتح «ريثالا ةحنجا لع ريساو ةريمحيلا بلق نم دعصا

 اهرهازا روغث تلبقو تطقس ةايمج ةضور تيأر ام اذا

 اهناصغا تقئاعو

 ذفاونلا رولب ةفيطللا لماناب قرطا .ةنيكسلا يف
 ةساسحلا سوفنلا اهبقفت ةمث تاقرطلا كلت فلوتف

 ا( الا ةرارح لتقا اناو يندلوت ءاوملا ةرارح

 لجرلا نم اهتدهتسا ةوهقب لجرلا لع بلغت يتلا ةأرملا
 001 اناس انا - ءامسلا ةعمد انا ٠ رعلا ةدبتتانا

 ءامم نم ةعمدو فطاوعلا رحب ى ةديت - بطااق

 سفنلا لقح نم ةماستباو ركفتلا



 "و

 لوم 2 عب هجر معلما

 لابجلا ةينغا
 د د دع

 نلقلا لك أمانا < سفتلا ةرجس انا« بطلا لا
 ةيبصلا ينذخأتف راهنلا ةروتف دنع يبق فا ةدرو انا

 ١ اهردص ُس ينعضتو ينلبقتو

 ةحارلا ًادبم انا حرفلا ردصم انا «ةداعسلا تييانا

 ىسيف باشلا يناري « ةداغيتفش ىلع ةفيطل ةماسنبا انا

 ةديذل مالحا حر عسم هتايح ريصتو هباعتا

 لعمو نيروصملا كيداهو ءارعشلا يحوم انا

 نييقيسوملا
 رهستف ةنونحلا مالا اهارت لفط نيع في ةرظن انا

 هللا دحتو ىلصتو



 ْ لاب هيفا ا ظ 1
 2 ةايلسل تربظو (هتدبعتساف ءاوح |

 000 ًارعاشو هتريصف هتبلبح "دق يف
 1 ارتبوياك تجوتو ٠ ةداورت و هناليمل نوشاإ

 ١ 01 ١ لينلا يداو ف سنالا مف
 يبا هلل 0 ًادغ مدهاو  مويلا ينبا ىهدلاك انا

 تيماو
 - كرم دشا انا « عسفتبلا ةرهز ةدهنت نم قرا انا

 ا

 ام ريخ اذهو ةقيقح انا - ند لاا



 ياما مو هوو صتسم
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 ةداعسلا ةينغأ
 د دع

 : يف مهددا قاتشا ٠ ٠ هتبيبح اناو يبيبح ' نايننالا

 ةارض ٠ هبذعتو ينيقشن : همه او للا

 بيقرلاك انقرفتو بهذن ثيح انعتن ةداملا ىدتةيغاط

 برققبو راجبسالا تحن ةيّربلا كي ىبيبح للطا

 ىلا هب تبهذو ةتترغ دق ةداملا نال « هدجا الف تاريمنلا
 ءاقشلاو داسفلاو عاّجالا ىلا:ةنيدلا .

 هدجاالف ةكحلا لك ايه يفو ةفرعملا دهاعم يف ةبلظا

 لقاعم ىلا ةتداق دق بارتلا يدترت ىتلا كلت - ةداملا نال .

 ظ كاهنالا نطقي ثيح ةينانالا

 1 0 ة هدجأ الف ةعانقلا لقح يف هبلطا

 ةهارشلاو عمطتلا رئاغم يف هتدبق



 ةداعسلا ةينغأ "14

 ( ينععسا الف «قرشملا مستبي امدنع رجتلا دنع هيدانا

 ءاسملا يف هبعادا ٠ هذيع لقثا دق كاسقسالا ىرك نال

 فنرال ؛ يب لفحي الف «راهزالا ماتو ةنيكسلا دوست ذا

 هريعض لغشي دغلا يف اب هفاغشنا

 الا يندجي نا وهو هلامعا يف ينبلطي - ينبح يبيبح
 لع هانب يذلا دحلا حرص يف يلاصو موري ٠ هلا لامعا يف

 يف الا هيفاوا ال اناو ةضفلاو بهذلا نيبو ءافعضلا مجامج
 ٠ فطاوعلا ل ودج ةفضّلع ةحلالا هننب يذلا ةطاسبلا تدب

 الا يرغت مثلي هعدا ال اناو ٌةاتقلاو ةاغطلا ماما ليبقت ديري

 آل, اذني اطسو ةليملا تحب ٠ ربطلا راهزا نيب ةدحولا يف

 ليما لمعلا  هزنملا لمعلا الا ظيسو سلطا

 ' ةدالا يتودع نم جيبضتلاو خارصلا يبيبح ملعت دق

 700000 04 فاطعتسا ةعمد فرذي نا ةلعا فوس اناو

 هل اناو يل ىيبح 5 ءافكتسا ةدبنت دهتتو
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 نايا ضيع رس اول 3-7

 ةرهزلا ةدوشنأ
 دوك دوك دع

 اهباق "يلع اهيفختو اهدرتست مث ةعيبطلا اهوقث ةلك انا
 طاسب ىلع ءاقرزلا ةميخلا نم طبه مجن انا ٠ الوقت مث

 رخل

 عييرلا اهب ضخحتو ءاتشلا اهب لبح يتلا رصانعلا ةنبا انا
 فيرحلا اهمونو فيصلا اهابرو

 نم ةيطع را انا ٠ سرعلا ليلكا انا :٠ نيبحملا ةيده انا

 تيم ىلا يح
 رونلا يب نالعا لع ميدنلاو ن واعتا حابصلا دنع

 هعادوب رويطلا عم كرتشا ءاسملا يفو

 ٠ مرطعأف ُءآ كاف رتفل اهني زاف لوهسلا يف ليامتا



 هزلا ةدوشنأ ا

 ليلا ترغ ينقمرتف ىركلا مهنا
 ظ ةظفبلا بلطاو ةديدسلا

 : ةديحولا راهنلا نيعب قدحال
 صقراو ريراحشلا يناغامعساو ىدنلا ةرغ برشا ظنا

 را يك (ًمادواعلا ىلا رظنا انا: باشعالا قيفصت لَ
 دعب ناسنالا اهلعتت مل ةكح هذهو يلايخ ىرا الو روتلا .



 عدن نبع دوم ٍح 1 1
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 نر 0 36 21« صومم

 ناسنالا ليشن
 د داع

 يكتم مث . ايعاف انزومأ مننكو »

 "ب فوسرت مكيبحي مم
 (فيرشلا نارقلا ) ظ

 را ىلانوكأسوءاذاتااهو «لزالا د 0

 .ءاضقلا نايك سيلو « هدا

 لايخلا ماع هك  ترطو ةياهناللا ءاضف يف تحبس

 ٠ ةداملا نيم نالا انا اهو ىلعالا رونلا ةرئاد نم تبرتقاو

 ارب 154 تيغصاو سويشوفنك ميلاعت تعفم

 ىلاغا نالا انا اهو ةفرعملا ةرجيش تحت اذوب برقب تسلجو

 ؛ىبمومل «هوبب» لجت ذا روطلا لتنك . وسال
 0 2 ٠

 ةيدملا يفو ؛ يرصانلا تازجمم تيأرف ندرالا ربع يفو



 "ارا دال ديشن 1

 ٠ ةريجلا ريسا نرالا انا اهو برعلا لوسر لاوقا تءعسف

 ملو «نانويلا ةمظعو ءرصم دجو « لباب تاّوق تدهاش

 . لامعالا كلت عيمج يف ةيداب رغصلاو لذلاو فعضلاىرا لزا

 ؛ نيطسلف ءايبناو «روشا ةنبكو « رود نيع ةرح تسلا
 لك تلت ىنلا ةكحلا تظنح . ةقبقحلا دشنا تحرب امو

 )000 لام بولق نم قغبملا رعشلا ثريظتساو دنحلا

 برغملا لها ف طاوع نم ةمسجتلا قيسوملا تيعوو برعلا
 0 احا ٠ عما ال مصاو « تسرا ال ىمحا تللداعو

 ةيدوبعو نيدبتسملا ماكحلا لخ تيسافو نيعماطلا ني
 ٠ مايالا اهب لاكأ ةوقاذ تحرب امو نيغابلا ءايوقالا

 عجساودهاشاف وسلو لفط اناوك لذ لك تععمو تدهاش

 ٠ هللا ىلا عجراو لالا غلباوزيمشا فوسلو اهيتام رةنشلا لامعا

 ا !او ءاذ انااهو « لزالا ذنم ثنكألا

 ٠ ءاضقنا نايك سلو < ىهدلا

 2 ا ا يع ع يي



 رعاشلا توص
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 رعاشلا توص

 لبانسلاعمجاو كيمحا اناو يلق قامعا ف مدنا ٌةوَقْلا

 ةريغصلا ةنفجلا هذه يحي حورلا ٠ نيعئاجلل ًارامغا اهطعاو

 اذه لمع ءامسلا ٠ نيئماظلل اهيقساو اهديقانع رصعا اناو

 لحا لل ىف ةذفان ف هعضاو هرينأ اناو أتيز جارسلا

 أيحا يننال « ءايشالا هذه لعاف انا ٠ ليللا ةلخ يف نيرباعلا

 ثولا تل ىلايللا مطل تلعَو مايالا قتعنم اذاو 0

 هلها نيب بيرغ ىعاشو هتما يف ذوبنم ين قلخا توللاف

 ينال « ةنكسب دبنتا اناو ةفصاعلا" سر وت

16 



 مقا ترص ١"

 2 للطا اناو جلتلاك هدرا ةدالا نرفستلا ثلا

 ” 1 «لاشحا يرو يواضلك انف يردصولا اهعضال ةمحلا
 عاج والاب هيحن ةيملاو 1 أب كاسلاالا تاق ةداملا تفلا

 "اال نوع و رئاشعو فئاوط ىلا نوعستت رشلا

 نع اجراخبو «دحاو دلب يف ًاببرغ يقئاذ ىرا اناو . عاقصاو

 (يتريشع ةيرشلا ةلثاعلاو ىنطو ابلكض رالاف :ةدحاو ةما

 ) هتاذِإع مست نا رس و الا تدجو نال

 11 كلام ىلا از نا لهجلا نمو ةّقبض ضرالاو

 ىلع نونواعتيو حورلا لكايه مده نوفتاكتي رشبلا
 ينأى لع“ءاثرلا فقوم يف فقاو يدحو اناو دسحلا دهاعم ءانب

 70 » : العاق لهالا ثوص يلخاد نم معماف «يف « دا

 ةفرعملا لبس ةوابغلا ُهلعت اذك عاج ءالإ يرشلا لقلا ةمحلا

 000 1115 ةفرعمو ةعظع :ذل ىلا لوؤت ةواغلاو عاجوالاف

 « سعتلا تحت الطاب اًثيش قلخت مل ةيدمرسلا ةمكحلا



1 
 سي دالي ناك بحل اقلب دال

 1 وعدي اب نيعوفدم وق به ام اذا 00 «مهتساعت

 هلاجر اولتقو هلاوما اوبلسو يبرق نطو لع اوفحزو ةينطو

 اوعيشاوهنب ءامددضرا اوقسو هءاسن اولمرو 0000

 يدالب ناكسو يدالب كاذ ذا تعا هنايتفموحل هيراوض

 (ةيفتن ر رتسم لا قاتلا 0 رطعسمات دي ايبا

 تيبلا كلذ ذي ىوأم كلطو قيرط رباع
 ءاثرلاب يبيشت تلدبتسا ًادورطم عنمأ وهناكس نما

 زبخلاب نضي يذلا تيلا نا :يئاذب تلقو والاب يثوشو
 مدهلاب تويبلا قحا وهل هبلاط لع شارفلاب و « هجانحم لع

 بارثلاب
 ٍُء

 بحاو ٠ يدالبل قبح صضعبب ىمار لمقام بحأ



 ضرالا بحاو ٠ ينظو ضرالل ىتبحم نم مق يدالب

 ٠ ضرالا ىلع ةيهولالا حور ةيناسنالا عترم اهنال يتيلكب

 ةيناسنالا كلت :ضرالا اعةيهولالا حور ةسدقملا ةيناسنالا

 (ةيلابلا راطالاب ةيراعلا اهتماق ةرتاسلا «يئارخلانيب ةفقاولا

 ةيدانملا «نيتلباذلا ايهيتنجو لع ةيغنسلا عومدلا ةفراذلا

 ا دكم اهوانباو لي وعو 1 ريثالا ١ توصب اه<انبا

 لقصب اهعومد نع نوفرصنم « ةيبصعلا يناغاب اهئادن نع
 موقلاب ثيغتست اهدحو ةسلاجلا ةيناسنالا كلت . فويسلا

 أهعومد مسمو أهنم برتقاو درف ابععم ناو «نوععس ال مو

 رثاوت ال عومدلاف هوكرتا « مولا لاق اهدئادش يف اهانعو.

 ظ فيعضلا ريغب
 ةيهولالا كلت ٠ ضرالا لَع ةيهولالا حور ةيناسنالا

 "01 لس ىلا ةريشملا ةبحلاب ةلكتلا مالا نيب ةرئاسلا
 يتلا كلت ٠ اههلاعتو املاوقاب نيئزهتسم نوكمضب سانلاو



 11 رعبا تال

 يتلاو ؛ هومعسش طارةسو؛ هولصف يرصاتلا س11

 0 اورهاجو طارقسو يرصانلاب نولئاقلا مويلا اهعمس

 ورغس مبنكل « ميلتق لعنو ردقي ال سانلاو ىاكلا
 "ماو لتقلا نم ىبقا ةيرفسلا : نيلئاق مهب

 ىلا ”يح را يس لا لتق لع ملشروا وف

 ناو :دبالا ىلا ”يح وهف ؛ طارقسمادعا ىلع انبثا الو . دبالا

 «ةيهولالا مادقا يعباتو ةيناسنالا يعماس ىلع ةيرخسلا ىوقتت

 ديالا ىلا - ديالا ىلإ نا

 اصمم حج 22ج
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 تاو 1 ةدحاو ةنيط نم المح نيدسج انيج اننال يلثام

 .ةقيقملا هنك كاردا كي ىنعسمو ةايحلا قيرط ىلع قبفر



 فاننا كارم 1

 يخا اي كتببحا دقو ناسنا تنا ٠ مويغلا ءارو ةرتتسملا

 "0001و كلعوفتي دعلاف «تكشام ىنع لق

 هلدع ىدل 0 ةنبو « كك ها رهاظ ةنيرق

 مم قحلاكلل لام ريغ بلاسب تسلف «تئش ام ينم ذخ

 هضعبب قيلخ تناف «يعماطمل هب ترثأتسا راّقعو هنم مسقب

 هضم كضري ناك نأ

 ٠ يتقيقح سم ىلع رداقب تسلف « ءاشت ام يب لعفا

 . اهتيت ناو يسفن موت الف يدسج فقرحاو يد قرها
 ؛ نروجيسلا ةلظ ىلا يب لزناو دويقلاب ىلِجرو م
 رئانسلا ملاك ةارح اال هو كف سارع ىرقنال كنان
 ىدم الو هل دح ال ءاضف يف

 - كيلا اناوىعا تنا

 كلكه هل اكو تاما قفاساب كح

 ؛حورلا وه دداو نيد انيا اناو تناف (كتسنك يف اع



 هيما

 1 رعاتلا سيد

 ةهولالا ني قس ةغئصلب عباصا نيدلا اذه عورف ءامعزو

 نسفلا لاك لادا

 تلق ماعلا لقعلا نم ةقثيملا كتقيقح ةب كبحا

 ةسدقم اهربتعا ىنكل « يوان نالااهارا ل كا
 يتقيقحب قتلتس يتلا ةقيقحلا كلت ٠ سفنلا لامعا نم اهنال
 ةقيقح نإ ريصتو راهزالا سافناك ناجزتقت قالا ملاعلا يف

 لامججاو يملا دولخب ةدلاخ ةيلك ةدحاو:

 ةاسقلا ءايوقالا ماما ًافيعض كتيار ينال كبحا
 ا كاذل .نيعماطلا ءاينغالا ورص ماما ًاجاتحم ًاريقفو-

 لدعلا ىيارذ نيب كتيأر ىومدءارو نكثو ل07

 كيدبطضمب ءىزهتسيو كل مسبي وهو.



 !رعاشلا توص ا

: 
 كام لذا اذا ”كحاااناو ىحا ثنا

0 ! 9 
 .ةم ال ةاضرا يعاضخا لوؤاحو هي دالب ينات اذا

 اق كرتل اذال ؟كعاتمت رسملاو كلوش دحللا نونلط

 .لوغتش داوقلحا نم ةديعب ضراللا توما أعمتم كاافصو

 9 كتدلاو نازحاب عيفرأا فرشلاو كئامذ يللاعملا عابتبا

 ؟ هاخا تاسنالا عرصي نا عيفرلا فرشلا نما كب

 ناناح يدمب نيفرتم نيياقل ًالاثمت نذا ”نعفرنل
 .ةيعيبطةدعاق «تاذلا ٌلَعةظفاحملا» نا يخا اي نولوقي

 ا نو نيقلاب نيعماطلا تثير ىنكلو «ةلوا

 "0000007 كلاوشا باقر كالتما ىلا الصوت تاذلا

 لوقا اناو «ريغلا قوةحلَع ءادلعالا بجوي « ءاقبلابح »

 يق آم لمجاو فرشا يه ريغلا فوقح لع ةظفاحملا نا

 دمع وح ل ل يل يل د يع ل يح د ياسا

 2 نع - 2-7

 ن2 يل يو لا و تا ريا 2 ا ل ا ا ا ل يرض ري ع ير



 0 رعاشلا :كترص

 هاوس ءانف بحوي لاقي ناك نا : اشيا لو 0

 أني رشيلدتي نم دجا ل ناو« بحاو يدل ذلا نذا توملاف

 ناوا لبق ةيدبالا ىلا يدب يقاذ يدقتب تعنت أهزنم بحبو

 ةيدبالا

 سفانبلاو «رمعالا ىفانتلا تالا لاي
 اعاد هذه نناكو ةظندلا لعضو ةنصنلاو (ةيصعلا دلو

 ةلادعلاوةكحلا ةطلسب لوقت سقنلا . داس ا

 نم لمست يلا ةطلسلا كلت ا «لظلاو ةلاهجلا لع

 ةطاسلاك لت . ملاظملا او ةلاهحلا يمت رن رتاوب و يضاوق نداعملا

 ينام تكدو يلشرواناكراتضرقو لإ 0
 نيذلا ةلعقلاو سا افس تدجوا ىتأا كلت ٠ ةيمور

 ال بتكلاو مهءامسا لجت باتكلاو ءاطملاب نأ ضي

 ا ضرالا نا م اهنوطب كي مهكراعم ظفح ىبأت

 ءامدلاب اهايحم تدوبضخم اوناك |نيح اهرهظ ىلع مهلمح



 رعاشلا توص 1

 ادا ا كحملاو كرغي ا يخا اي كارغا اف... ةكرلا
 ةيعيبطلا ةعيرشلا لع ةظفاحلا ةمكحلا يبن ةيقيقحلا ةطلسلا

 000 للاتلا تلك اذا ةطلسلا ةلادع نياف.٠ ةلداعلا ةماعلا

 فولالا تلتقو ةرواجي دالب ىلا اهتاذب تفحز مث بهانلا

 نم نوبقاعي ةلتقب نييبصعلا لوق ام ؟ تاوبرلا تبهنو
 9 بلسي نم يزاجت صوصلو لقي

 ( هرهاوظ ىعساب لدعلا يف ةبحلاو كبحا اناو يخا تنا

 اغوارم تنك نطاوملا لك ف كل يتب الداع نكا مل ناف
 يعبلا ةبهلا بوغب ةيناثالا ةماشب ًارتاس



 د 6

 بوطخ تدتشا ام اذا ينيزعي قيدص يسفن نم يل

 نكي مل نمو ةايحلا بئاصم لتاه دنع ينسادوبو دال
 نما 0 ال نمو« ساتلا ودع ناكدشل ايدلف

 نلو ناسنالا لخادنه قشبتت تايللا نألل ءالس ات
 هب طي امم ءىجي

 لبق توملا سحرا اذاواملوتأسو ةك نتا
 دا ناك كرتي ال دغلاف ٠ دغلا الوقي اهظفلا نا

 ةياهئاللا باتك
 ”يح اذنءاهو لاما رونو ةبحلا دحم ايحال تئج

 ينيع اولمس نإ . يئايح نع يداعبا نوعيطتسي ال سانلاو



 رعاشلا توص 7

 اوسمط ناو . لاما ناحلاو ةبحلا يناغال ءاغصالاب تعتتت

 جيراو نيبحلا سافناب جوزمم ريثا ةسمالع تذذأت "ينذا

 ا ىبقنو تشع ءاوحلا نع ينوب ناو . لاجل

 ْ لاخجاو يملا ةئبا

 يف مويلا هلعفا يذلاو لككاب و لكلا نوكال تئج
 فنرالا هلوقا يذلاو ٠ سانلا ماما لبقتسملا هناعي ٍثدحو

 هو هللا ىف الا ارش حلو ناس














